Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

K068124
Spisová značka: 5OdK/448/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Sýkora, nar. 16.05.1976, trvale bytom
M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Juraj Sýkora, nar. 16.05.1976, trvale bytom M.Rázusa 1753/20, 960 01
Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1922.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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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.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068125
Spisová značka: 5OdK/449/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom
Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Roman Eremiáš, nar. 24.08.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960
01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1432.

Ustanovuje správcu: Mgr. Katarína Milanská, so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068126
Spisová značka: 5OdK/450/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radoslav Greško, nar. 16.04.1998, trvale bytom
Neresnická cesta 2357/53, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Radoslav Greško, nar. 16.04.1998, trvale bytom Neresnická cesta
2357/53, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská RS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, zn.:2027.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068127
Spisová značka: 5OdK/451/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Šantúr, nar. 28.04.1966, trvale bytom
Nevoľné 110, 967 01 Nevoľné, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: František Šantúr, nar. 28.04.1966, trvale bytom Nevoľné 110, 967 01
Nevoľné.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1699.

Ustanovuje správcu: JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068128
Spisová značka: 5OdK/452/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Tadianová, nar. 26.06.1970, trvale
bytom Ulica Jula Horvátha 928/88, 967 01 Kremnica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Mariana Tadianová, nar. 26.06.1970, trvale bytom Ulica Jula Horvátha
928/88, 967 01 Kremnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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III.
Ustanovuje správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1665.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068129
Spisová značka: 5OdK/453/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dáša Kováčová, nar. 03.10.1971, trvale bytom
Nová 142/34, 985 31 Mučín, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Dáša Kováčová, nar. 03.10.1971, trvale bytom Nová 142/34, 985 31
Mučín.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač, zn.: S1250.

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068130
Spisová značka: 5OdK/455/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Kováč, nar. 02.08.1955, trvale bytom
Námestie Slobody 1894/16, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Július Kováč - N.V.P. BIO, s
miestom podnikania Námestie Slobody 1894/16, 960 01 Zvolen, IČO: 30444811, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Július Kováč, nar. 02.08.1955, trvale bytom Námestie Slobody 1894/16,
960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Július Kováč - N.V.P. BIO, s miestom podnikania Námestie
Slobody 1894/16, 960 01 Zvolen, IČO: 30444811.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S2012.

Ustanovuje správcu: insolva group, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.:
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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068131
Spisová značka: 5OdK/454/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Baláž, nar. 09.02.1967, trvale bytom
Nová 142/34, 985 31 Mučín, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Ondrej Baláž, nar. 09.02.1967, trvale bytom Nová 142/34, 985 31
Mučín.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31
Vlkanová, zn.: S1894.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068132
Spisová značka: 4K/71/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 71/2016 - 237 zo dňa 08. 11. 2021 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 3 252,80 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 72-74 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 11. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068133
Spisová značka: 1K/37/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 37/2015 - 367 zo dňa 12. 11. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Martina Riečanová, nar. 07.06.1971, trvale bytom Mládežnícka 29, 974 01 Banská Bystrica, po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 12. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068134
Spisová značka: 1K/4/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 4/2015 - 466 zo dňa 12. 11. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Vladimír Vitek, nar. 10.10.1970, bytom 1. mája 908, 981 01 Hnúšťa, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 12. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K068135
Spisová značka: 2OdK/461/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Ivanič, nar. 01. 10. 1968,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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trvale bytom M. R. Štefánika 459/5, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Peter Ivanič, s miestom podnikania M.
R. Štefánika 459/5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 53497279, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Ivanič, nar. 01. 10. 1968, trvale bytom M. R.
Štefánika 459/5, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Peter Ivanič, s miestom podnikania M. R. Štefánika
459/5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 53497279.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Šimon Odaloš, so sídlom kancelárie Medený Hámor 11,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S2014.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K068136
Spisová značka: 2OdK/462/2021
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Miroslav Vlčko, nar. 18. 06. 1975,
trvale bytom Orovnica 118, 966 52 Orovnica, obchodné meno: Miroslav Vlčko, s miestom podnikania Orovnica 118,
966 52 Orovnica, IČO: 41416180, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Miroslav Vlčko, nar. 18. 06. 1975, trvale bytom
Orovnica 118, 966 52 Orovnica, obchodné meno: Miroslav Vlčko, s miestom podnikania Orovnica 118, 966 52
Orovnica, IČO: 41416180.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Marián Holúbek, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1253.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068137
Spisová značka: 2OdK/463/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ivan Engler, nar. 06. 06. 1972,
trvale bytom Prachatická 2235/23, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ivan Engler M-CAR TRADE, s miestom
podnikania Prachatická 2235/23, 960 01 Zvolen, IČO: 41653882, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ivan Engler, nar. 06. 06. 1972, trvale bytom
Prachatická 2235/23, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ivan Engler M-CAR TRADE, s miestom podnikania
Prachatická 2235/23, 960 01 Zvolen, IČO: 41653882.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horné Záhrady 2, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1500.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068138
Spisová značka: 2OdK/464/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marcel Oláh, nar. 18. 05. 1995,
trvale bytom Kotmanová 117, 985 53 Mýtna, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marcel Oláh, nar. 18. 05. 1995, trvale bytom
Kotmanová 117, 985 53 Mýtna.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1821.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068139
Spisová značka: 2OdK/465/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ladislav Gulyáš, nar. 20. 05.
1968, trvale bytom Farská lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ladislav Gulyáš, nar. 20. 05. 1968, trvale bytom
Farská lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1930.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068140
Spisová značka: 2OdK/466/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Erika Kúdeľová, nar. 04. 04. 1986,
trvale bytom Chrastince 45, 991 08 Chrastince, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Erika Kúdeľová, nar. 04. 04. 1986, trvale bytom
Chrastince 45, 991 08 Chrastince.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Jozef Žitník, so sídlom kancelárie Ul. Prof. Sáru 44, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1196.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068141
Spisová značka: 2OdK/467/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Antalík, nar. 05. 12. 1982,
trvale bytom Kolkáreň 5/9, 976 81 Podbrezová, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marek Antalík, nar. 05. 12. 1982, trvale bytom
Kolkáreň 5/9, 976 81 Podbrezová.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1823.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068142
Spisová značka: 2OdK/468/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Filip Srnka, nar. 02. 02. 1994,
trvale bytom Májového povstania českého ľudu 2165/2, 977 03 Brezno, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Filip Srnka, nar. 02. 02. 1994, trvale bytom Májového
povstania českého ľudu 2165/2, 977 03 Brezno.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie 29. augusta
31, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1604.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jana Haferová, nar. 29. 06. 1965,
trvale bytom Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok, obchodné meno: Jana Haferová, s miestom
podnikania 1. mája 1745/8, 902 01 Pezinok, IČO: 43134530, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jana Haferová, nar. 29. 06. 1965, trvale bytom
Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok, obchodné meno: Jana Haferová, s miestom podnikania 1. mája
1745/8, 902 01 Pezinok, IČO: 43134530.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Mário Keleti, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa, zn.: S1241.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068144
Spisová značka: 2OdK/470/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ružena Spišiaková, nar. 09. 12.
1954, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ružena Spišiaková, nar. 09. 12. 1954, trvale bytom
mesto Brezno, 977 01 Brezno.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1240.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068145
Spisová značka: 2OdK/471/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Simona Vetráková, nar. 18. 12.
1992, trvale bytom obec Ožďany, 980 11 Ožďany, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Simona Vetráková, nar. 18. 12. 1992, trvale bytom
obec Ožďany, 980 11 Ožďany.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7,
990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1943.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K068146
Spisová značka: 2OdK/425/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Karolína Brezová, nar. 16. 04.
1939, trvale bytom Medovarce 59, 962 65 Medovarce, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Konanie z a s t a v u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K068147
Spisová značka: 31OdS/10/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Majkuth, nar.: 30.01.1958, bytom: Brezová 958/2,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Majkuth - DREVÁR, s miestom podnikania:
Brezová 2/31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33 058 377, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
22.12.2016, právne zastúpený: bodnarlegal s. r. o., so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 51 865 459, o návrhu
na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol

I.
U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: Peter Majkuth, nar.: 30.01.1958, bytom:
Brezová 958/2, 052 01 Spišská Nová Ves, v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 70 % z tejto
pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
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
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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, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Košice I dňa 8.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068148
Spisová značka: 26K/30/2019
Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Jaroslav Probala, nar. 27.02.1987, trvale
bytom Košice - Západ, okres Košice II o návrhu správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S762 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I.
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jaroslav Probala, nar. 27.02.1987, trvale bytom Košice
- Západ, okres Košice II pre nedostatok majetku.
II.
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, značka správcu: S762, odmenu z výťažku vo výške 49,15,- eur.
III.
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, značka správcu: S762 náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 1.719,67,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 8.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K068149
Spisová značka: 26K/29/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AMAZON MARKET, spol. s r.o. Košice v likvidácii, so
sídlom: Člnkova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 649 572, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.,
správca, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1896 o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v
časti konania o priznanie paušálnej náhrady výdavkov likvidátora takto
rozhodol
I.
Priznáva likvidátorovi: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040
01 Košice, zn. správcu: S1896, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
II.
Tomáš Kravenda, nar.: 26.12.1947, bytom: Svätej rodiny 2156/5, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov,
vykonávajúci naposledy funkciu konateľa dlžníka do 02.08.1994, je povinný zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo
výške 1.500,- EUR k rukám likvidátora: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Floriánska 19,
040 01 Košice, zn. správcu: S1896, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
III.
Konanie v časti o uloženie povinnosti zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR k
rukám likvidátora: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1896 voči: Ing. Karol Lukáč, nar. 15.07.1948, naposledy bytom: Družstevná 6, 040 01 Košice, zomr.
19.05.2012, vykonávajúcemu naposledy funkciu konateľa dlžníka do 02.08.1994, zastavuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie likvidátor dlžníka, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
paušálnu náhradu výdavkov likvidátora platiť, do 15 dní od jeho doručenia (t.j. odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)
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Okresný súd Košice I dňa 8.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K068150
Spisová značka: 26K/28/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Jozef Rusnák, nar.: 17.02.1987, bytom: Ternavská 2247/26,
075 01 Trebišov proti dlžníkovi: Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01
Košice, IČO: 44 511 817 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho
14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1198.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 8.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K068151
Spisová značka: 32K/25/2021

32K/25/2021
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEREX, spol. s r.o. Veľaty - v likvidácii, so sídlom: Veľaty
111, 076 15 Veľaty, IČO: 17 078 946, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca, so
sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1896, uznesením č.k. 32K/25/2021-65 zo dňa
11.10.2021 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: MEREX, spol. s r.o. Veľaty - v likvidácii, so sídlom: Veľaty 111,
076 15 Veľaty, IČO: 17 078 946 pre nedostatok majetku dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2021.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 9.12.2021
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K068152
Spisová značka: 26K/4/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EXTEL INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom
Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885, zastúpeného advokátkou JUDr. Slávkou Kováčovou, so sídlom Štúrova
20, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: EXTEL INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom Vodná 3, 040 01
Košice, IČO: 36 593 885 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 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.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 8.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K068153
Spisová značka: 23OdK/283/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojtech Lénárd, narodený 12.02.1973, bytom T. Vansovej 9,
940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Lénárd, s miestom podnikania T. Vansovej 9, 940
02 Nové Zámky, IČO: 41 762 037, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.02.2018, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14,
945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Lénárd, narodený 12.02.1973, bytom T. Vansovej 9,
940 02 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. Richard Schwarz, S 296, so sídlom kancelárie: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1498/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068154
Spisová značka: 23OdK/285/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Nagy, narodený 04.10.1973, bytom: Staničná 1413/52,
942 01 Šurany, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Nagy - ZÁLOŽŇA BOYARD, s miestom podnikania:
Staničná 1413/52, 942 01 Šurany, IČO: 37 309 901, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2010,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Nagy, narodený 04.10.1973, bytom: Staničná 1413/52,
942 01 Šurany.
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., S 1731, so sídlom kancelárie: Radlinského 2, 949 01 Nitra.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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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 02.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1513/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068155
Spisová značka: 31K/16/2017
OZNAM - oprava
Okresný súd Nitra opravuje oznámenie uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.12.2021 pod č. OV 233/2021,
ktoré má správne znieť:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LENCOS spol. s. r. o. ,, v konkurze" so
sídlom Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34 097 805, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/16/2017-1176 zo dňa 28.10.2021 z r u
š i l konkurz na majetok úpadcu LENCOS spol. s. r. o. ,, v konkurze“ so sídlom Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO:
34 097 805, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2021.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
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JUDr. Monika Kublová, sudca
K068156
Spisová značka: 23OdK/286/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriel Mikle, narodený 10.06.1982, bytom Športová
599/36, 943 42 Gbelce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Mikle, narodený 10.06.1982, bytom Športová 599/36,
943 42 Gbelce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu: Podunajská konkurzná k. s., S 1645, so sídlom kancelárie: 1. mája 6, 943 60 Nána.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1520/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068157
Spisová značka: 23OdK/287/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Denisa Szárazová, narodená 04.03.1975, bytom Nám.
republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Denisa Szárazová, narodená 04.03.1975, bytom Nám.
republiky 2784/1, 940 02 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: KASATKIN Recovery, k.s., S 1812, so sídlom kancelárie: Svätoplukova 1, 940 02 Nové
Zámky.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1527/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068158
Spisová značka: 23OdK/288/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dávid Lakatos, narodený 31.07.1995, bytom L. Kossutha
954/33, 941 10 Tvrdošovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dávid Lakatos, narodený 31.07.1995, bytom L. Kossutha
954/33, 941 10 Tvrdošovce.
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. Jozef Kulich, S 1351, so sídlom kancelárie: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
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nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1525/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
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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 zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
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

72

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068159
Spisová značka: 28OdK/284/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Varsányi, nar. 31.03.1968, trvalý pobyt 945 01
Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Varsányi, nar. 31.03.1968, trvalý pobyt 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 ADVO INCOLVENCY, k.s. so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, zn. správcu 1604.

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 02.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1509/2021, 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
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o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068160
Spisová značka: 28OdK/285/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Mezei, nar. 04.05.1965, bytom Bruty 184, 943 55
Bruty, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Mezei, nar. 04.05.1965, bytom Bruty 184, 943 55
Bruty.
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.
477.

Ustanovuje správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, zn. správcu

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 02.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1508/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068161
Spisová značka: 23OdK/284/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Mário Šereš, narodený 19.07.1991, bytom 946 54 Bajč Chrasť 213, podnikajúci pod obchodným menom Mário Šereš, s miestom podnikania 946 54 Bajč - Chrasť 213, IČO:
50 973 339, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.04.2021, toho času vo výkone trestu odňatia slobody
ÚZVJS Hrnčiarovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
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841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mário Šereš, narodený 19.07.1991, bytom 946 54 Bajč Chrasť 213, o d m i e t a .
II. V r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, zložený
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti v oddlžení v sume 500 eur.
III. U k l a d á účtarni Okresného súdu Nitra, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná
14, 945 01 Komárno, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500 eur zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod
položkou D14 - 1501/2021 po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K068162
Spisová značka: 28OdK/286/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Kajan, nar. 07.01.1967, bytom Mierová 115/3B, 946
57 Svätý Peter, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Kajan, nar. 07.01.1967, bytom Mierová 115/3B, 946 57
Svätý Peter.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
zn. správcu 293.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1519/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068163
Spisová značka: 28OdK/287/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Szabados, nar. 25.12.1963, bytom Dúhová 827/96,
943 42 Gbelce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

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

80

Obchodný vestník 240/2021
I.
42 Gbelce.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Szabados, nar. 25.12.1963, bytom Dúhová 827/96, 943

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 Insolvencia, k.s. so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu 1985.

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 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1530/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068164
Spisová značka: 28OdK/288/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Marušnjiková, nar. 05.05.1955, bytom
Hviezdoslavova 384/17, 946 51 Nesvady, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Marušnjiková, nar. 05.05.1955, bytom
Hviezdoslavova 384/17, 946 51 Nesvady.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zn.
správcu 1431.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1516/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068165
Spisová značka: 28OdK/283/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 946 39
Iža, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 946 39 Iža.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 934 01 Levice, zn.
správcu 423.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1500/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
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Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
K068166
Spisová značka: 29OdK/217/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anikó Szabóová, nar. 09.07.1978, bytom Fučíkova 980/31,
Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom: Anikó Szabóová, s miestom podnikania Fučíkova 980/31,
Želiezovce, IČO: 44 752 938, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.06.2021, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná
4, Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Anikó Szabóová, nar. 09.07.1978, bytom Fučíkova 980/31,
Želiezovce.
II.
Uznáva 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 G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: SNP
56, Levice, značka správcu: S1719.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1533/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
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X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Boris Gál, sudca
K068167
Spisová značka: 29OdK/216/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jana Poláková, nar. 02.03.1969, bytom Komárno,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Komárne, so sídlom Župná 4, Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Jana Poláková, nar. 02.03.1969, bytom Komárno.
II.
Uznáva hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Farská 33, Nitra, značka
správcu: S1131.
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
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doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1526/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Boris Gál, sudca
K068168
Spisová značka: 29OdK/215/2021
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Colník, nar. 14.12.1958, bytom Nábrežná 4591/4,
Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Colník DRION, s miestom podnikania Jánošíkova 6, Nové
Zámky, IČO: 33 658 056, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.05.2006, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 4,
Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Colník, nar. 14.12.1958, bytom Nábrežná 4591/4, Nové
Zámky.
II.
Uznáva hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
S1676.

Ustanovuje správcu JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 3, Nitra, značka správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1517/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Boris Gál, sudca
K068169
Spisová značka: 29OdK/214/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Nikoleta Bíróová, nar. 20.08.1995, bytom 168, Zlatná na
Ostrove, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 4, Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Nikoleta Bíróová, nar. 20.08.1995, bytom 168, Zlatná na
Ostrove.
II.
Uznáva hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu PhDr. JUDr. Igor Doboš PhD., so sídlom kancelárie: Školská 13, Šahy, značka
správcu: S1996.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 02.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1512/2021, 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 o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Boris Gál, sudca
K068170
Spisová značka: 27OdK/287/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Semseiová, nar. 29.07.1967, bytom Zlatná na
Ostrove č. 770, 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: Magdaléna Semseiová, nar. 29.07.1967, bytom Zlatná na Ostrove č. 770.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Majerčík, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 7.
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
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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 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1522/2021, 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 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1522/2021.
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
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č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 8.12.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068171
Spisová značka: 27OdK/288/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Csuvara, nar. 23.08.1978, bytom Želiezovce,
Námestie Svätého Jakuba č. 271/2, 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: Peter Csuvara, nar. 23.08.1978, bytom Želiezovce, Námestie Svätého
Jakuba č. 271/2.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie: Nitra, Akademická 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
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 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1529/2021, na číslo účtu, ktoré je
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správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1529/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
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
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ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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.
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 8.12.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068172
Spisová značka: 27OdK/289/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imrich Fürstenzeller, nar. 11.04.1957, bytom Andovce, G.
Czuczora č. 154, 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: Imrich Fürstenzeller, nar. 11.04.1957, bytom Andovce, G. Czuczora č. 154.
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.
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 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1532/2021, 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 03.12.2021, vedený pod položkou registra D14 - 1532/2021.
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
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
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.
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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 8.12.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068173
Spisová značka: 2R/2/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KFŠ - DELTA, s. r. o. v konkurze, so
sídlom Štefánikova 78, Bardejov 085 01, IČO: 36 479 411, správcom ktorého je: Mgr. Radovan Muzika, o návrhu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO: 35 815 256, na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2R/2/2018-252 zo dňa 15.08.2021 potvrdil prevod
pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa: VESER, s. r. o., so sídlom Suché Mýto 1,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 36 797 332 (pôvodne ČEZ Slovensko, s.r.o.), voči úpadcovi: IE
group, a.s. v konkurze, so sídlom Hlavná 50, Prešov 080 01, IČO: 36 518 531 na navrhovateľa Slovenský
plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO: 35 815 256 v celkovej výške
3.209,11 Eur, zapísaných v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2/1-2/2-2/3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2021.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068174
Spisová značka: 3OdK/385/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriel Balog, nar. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05
Varhaňovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Balog, nar. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05
Varhaňovce,
II.

ustanovuje správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01,
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IČO: 47254122,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01, IČO: 47254122, 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.1101/2021.
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
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vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 18.11.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068175
Spisová značka: 2K/22/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Profi Golf, s.r.o., so sídlom
Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601, správcom ktorého je: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu správcu zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO:
36 484 601 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti uvedenému uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
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Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068176
Spisová značka: 2K/23/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Egoist Consulting s.r.o., so sídlom Košická 63/15,
Trebišov 075 01, IČO: 45 895 619, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Práčovňa a čistiareň Tatry,
s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica IV/87, Vysoké Tatry 059 60, IČO: 36 675 911, právne zastúpený: iTRUST Legal,
s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 50a, Bratislava 821 02, IČO: 36 808 181, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica
IV/87, Vysoké Tatry 059 60, IČO: 36 675 911,
II.
Prešov,

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01

III.
u k l a d á 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),
IV.
z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),IV. ukladá správcovi povinnosť
bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov,
ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/23/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 7.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068177
Spisová značka: 2K/9/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Stanislav Motyka, nar. 24.01.1968, bytom Matice
Slovenskej 50, 091 01 Stropkov, právne zastúpený: JUDr. Ing. Adrián Cupák, advokát so sídlom kancelárie Dr.
Goldbergera 249/1, 089 01 Svidník, IČO: 408 033 50, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
HERALD SUN, a.s., so sídlom Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 059 81, IČO: 46 372 202, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: HERALD SUN, a.s., so sídlom Dolný Smokovec 29, Vysoké
Tatry 059 81, IČO: 46 372 202,
II.
51638932,

ustanovuje správcu: JUDr. Ivanu Gaľovú, so sídlom kancelárie Jarková 14, 080 01 Prešov, IČO:

III.
u k l a d á 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 54nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
IV.
z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),IV. ukladá správcovi povinnosť
bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov,
ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/9/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068178
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v
konkurze, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, správcom ktorého je JUDr. Michael
Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so
sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: EKOINŠTAL s.r.o. v konkurze, so
sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 147.883,42 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068179
Spisová značka: 2K/22/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GEBRA, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Jarková 61, Prešov 080 01, IČO:31 697 585, správcom ktorého: 1.oddlžovacia k. s., so sídlom
kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51325756, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so
sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: GEBRA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Jarková 61, Prešov 080 01, IČO:31 697 585 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 48.999,76 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068180
Spisová značka: 2K/9/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIVOJA s. r. o. v
konkurze, so sídlom Matice slovenskej 7, Prešov 080 01, IČO:45 261 687, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana
Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: FIVOJA s. r. o. v konkurze, so sídlom Matice slovenskej 7,
Prešov 080 01, IČO:45 261 687, namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 100.557,77 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K068181
Spisová značka: 2K/27/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AWT, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981, správcom ktorého je: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so
sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: AWT, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 8.212,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068182
Spisová značka: 3OdK/424/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Balog, nar. 18.02.1991, Žehňa 41, 082 06 Žehňa,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Balog, nar. 18.02.1991, Žehňa 41, 082 06 Žehňa,

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, IČO: 423432243,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO: 423432243, 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.1219/2021.
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
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 8.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068183
Spisová značka: 3OdK/425/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Gurčiková, nar.11.10.1997, Rokycany 100, 082 41
Bajerov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Bajerov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Gurčiková, nar.11.10.1997, Rokycany 100, 082 41

II.

ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Kendice 390, 082 01, IČO: 36795364,

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

u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
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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
Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Kendice 390, 082 01, IČO: 36795364, 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.1222/2021.
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
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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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 8.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068184
Spisová značka: 3OdK/426/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, Stráne pod Tatrami 154,
059 76 Stráne pod Tatrami, zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, Stráne pod Tatrami 154, 059 76
Stráne pod Tatrami,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, Stará Ľubovňa 064 01,
IČO: 41986491,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
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X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 41986491, 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.1224/2021.
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 8.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068185
Spisová značka: 3OdK/427/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Fedák, nar. 11.11.1967, Orgovánová 772/1, 091
01 Stropkov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Stropkov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Fedák, nar. 11.11.1967, Orgovánová 772/1, 091 01

II.
42344671,

ustanovuje správcu: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 08001, IČO: 42344671, 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.1232/2021.
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068186
Spisová značka: 3OdK/428/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Cina, nar. 02.08.2003, Čičava 215, 093 01
Čičava, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Cina, nar. 02.08.2003, Čičava 215, 093 01 Čičava,

II.
31304354,

ustanovuje správcu: JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO: 31304354, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(zálohy) položka č.1235/2021.
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

124

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

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 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068187
Spisová značka: 3OdK/429/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Siváková, nar. 12.03.1991, Vyšná Olšava 137,
090 32 Vyšná Olšava, zastúpený Centrom právnej pomoci - Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Siváková, nar. 12.03.1991, Vyšná Olšava 137, 090 32
Vyšná Olšava,
II.
ustanovuje správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody
98, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 50263633,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, Vranov nad Topľou 093 01,
IČO: 50263633, 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.1228/2021.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

126

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

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 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068188
Spisová značka: 3OdK/430/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Demeterová, nar. 01.03.1972, Palárikova 1607/6,
069 01 Snina, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Demeterová, nar. 01.03.1972, Palárikova 1607/6, 069 01
Snina,
II.
ustanovuje správcu: Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, Veľká Lomnica 05952,
IČO: 50725629,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, Veľká Lomnica 05952, IČO: 50725629, 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.1236/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068189
Spisová značka: 3OdK/431/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Tkáčová, nar. 17.08.1965, Dobrianského 1672/33,
066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Tkáčová, nar. 17.08.1965, Dobrianského 1672/33, 066 01
Humenné,
II.
42339235,

ustanovuje správcu: 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
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.1238/2021.
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
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Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068190
Spisová značka: 3OdK/432/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Slepčík, nar. 26.01.1972, Červenica 35, 082 07
Tuhrina, zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Slepčík, nar. 26.01.1972, Červenica 35, 082 07 Tuhrina,
II.
37941682,

ustanovuje správcu: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, IČO: 37941682, 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.1242/2021.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K068191
Spisová značka: 2OdK/284/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Žiga, nar. 21.01.1985, trvale bytom Priečna 285/49,
059 14 Spišský Štiavnik, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor Žiga, nar. 21.01.1985, trvale bytom Priečna 285/49, 059 14
Spišský Štiavnik,
II.
01 Svidník,

ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 26.11.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1225/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068192
Spisová značka: 2OdK/283/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Marián Džubera, nar. 04.01.1968, Šrobárova 5, 080
01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marián Džubera - Finconsult, IČO: 34 903 011, s miestom
podnikania Šrobárova 5, 080 01 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Marián Džubera, nar. 04.01.1968, Šrobárova 5, 080 01
Prešov,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 35
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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061 260,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 35 061 260, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 26.11.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1220/2021.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 8.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068193
Spisová značka: 2OdK/286/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adriana Tokárová, nar. 09.03.1977, trvale bytom
Palárikova 1609/8, 069 01 Snina, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriana Tokárová, nar. 09.03.1977, trvale bytom Palárikova
1609/8, 069 01 Snina,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 29.11.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1234/2021.
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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 8.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068194
Spisová značka: 2OdK/285/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Ferenc, nar. 19.10.1988, Roztoky 88, 090 11
Vyšný Orlík, 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: Andrej Ferenc, nar. 19.10.1988, Roztoky 88, 090 11 Vyšný Orlík,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 52 644 782,
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,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (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. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 52 644 782,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
29.11.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1229/2021.
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
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068195
Spisová značka: 2OdK/287/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jolana Fedáková, nar. 24.04.1969, 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.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jolana Fedáková, nar. 24.04.1969, Orgovánová 772/1, 091 01
Stropkov,
II.
156 876,

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

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,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 156 876, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 29.11.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1227/2021.
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,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068196
Spisová značka: 2OdK/288/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Horvát, nar. 01.03.1960, trvale bytom Pod
Šibenou 557/4, 094 31 Hanušovce nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1,
066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Horvát, nar. 01.03.1960, trvale bytom Pod Šibenou
557/4, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
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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:
JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 30.11.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1241/2021.
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 9.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068197
Spisová značka: 5OdK/424/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Terézia Pohlotková, nar. 21.10.1983, trvale bytom 082 01
Drienovská Nová Ves 179 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: Terézia Pohlotková, nar. 21.10.1983, trvale bytom 082 01
Drienovská Nová Ves 179,
II.
ustanovuje správcu: PRO recovery, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné,
IČO: 53 767 861,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
PRO recovery, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, IČO: 53 767 861 preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka 1218/2021.

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,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 7.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068198
Spisová značka: 5OdK/425/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danka Masarovičová, nar. 14.11.1972, trvale bytom
Železničná 349, 065 43 Orlov 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: Danka Masarovičová, nar. 14.11.1972, trvale bytom Železničná
349, 065 43 Orlov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1221/2021.

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
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 7.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068199
Spisová značka: 5OdK/426/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Polhoš, nar. 03.09.1970, trvale bytom Železničná
337/24, 059 92 Huncovce zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Polhoš, nar. 03.09.1970, trvale bytom Železničná
337/24, 059 92 Huncovce,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov
nad Topľou,
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
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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 Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1223/2021.

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.
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068200
Spisová značka: 5OdK/427/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Šamko, nar. 15.02.1974, trvale bytom 086 04
Gerlachov 209 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
209,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Šamko, nar. 15.02.1974, trvale bytom 086 04 Gerlachov

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1231/2021.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 8.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068201
Spisová značka: 25K/12/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Daniel, nar. 26.08.1975, Dr.
Clementisa 1038/67, 909 01 Skalica, ktorého správcom je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79,
905 01 Senica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Ján Daniel, nar. 26.08.1975, Dr. Clementisa 1038/67, 909 01
Skalica, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.12.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K068202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchohrad 72, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1984
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/28/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/28/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27OdK/28/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 73/2021 zo
dňa 19.04.2021, bol na majetok úpadcu Marián Polák, nar. 21. 11. 1984, trv. byt. Suchohrad 72, 900 64
Suchohrad, okr. Malacky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená
spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Palárikova 14, 811 04 Bratislava, zn. správcu S 1665
(ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167u odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien
a doplnkov platí: 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.

I.A. Opis priebehu konkurzu
1.
Do majetku podliehajúcemu konkurzu bol do všeobecnej podstaty zapísaný majetok zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 216/2021 zo dňa 10.11.2021:
súp.č.

druh zložky

dôvod
zapísania do
súpisu

deň zapísania a
zaradenia do
súpisu

popis

1

iná majetková hodnota §38 písm. h) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

VP úpadcu

6.11.2021

Vymožené peňažné prostriedky v
exekučnom konaní EX 2398/10,
23Er/4009/2010

2.

hodnota v
poznámky výťažok
EUR
1.149,83

Majetok uvedený v bode 1 predstavuje prijaté vymožené prostriedky v exekučných konaniach úpadcu.

3. V Obchodnom vestníku č. 216/2021 zo dňa 10.11.2021 bolo zverejnené oznámenie o zostavení pohľadávok
proti podstate a zámere zostaviť rozvrh.
I.B. Prihlásené pohľadávky
V konkurze sa prihlásili dole uvedení veritelia, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote.
Správcom zistené pohľadávky predstavujú sumu 5.704,88 EUR v členení:
3.377,06
€
2 PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45 322 571, Železničná 4/A, Hlohovec 920 01
162,70 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, 2.165,12
3
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
€
5.704,88
SPOLU
€
1 Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, Žilina 010 11

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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II. A. Výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 1.149,83 EUR
II. B. Pohľadávky proti podstate V OV č. 216/2021 zo dňa 10.11.2021 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Lehota na podanie námietok proti zoznamu pohľadávok uplynula s tým, že žiadny z veriteľov alebo iných
oprávnených osôb nevyužil svoje právo nahliadnuť do zoznamu a žiaden z veriteľov nenamietal pohľadávky proti
podstate. Členenie pohľadávok proti podstate je nasledovné:
·

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie v sume 240,- EUR

II. C. Výpočet odmeny v zmysle Vyhl. č. 665/2005 zz
•
výpočet odmeny správcu: suma získaná ako speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením = 1.149,83 € x 1% = 11,50 €
II. D. Súdny poplatok zo speňaženia
Podľa pol.č.5 písm. d) zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je stanovený súdny poplatok za konkurzné
konanie vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením
Základ pre výpočet súdneho poplatku
Súdny poplatok – 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku VP

1.149,83 €
1.149,83 €
2,3 €

II. E. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok
Príjmy zo speňaženia
Odmena správcu zo speňaženia všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate
Súdny poplatok
Suma určená pre veriteľov všeobecnej podstaty
Koeficient uspokojenia

1.149,83 €
11,50 €
240 €
2,3 €
896,03 €
0,157063776976904

III. ROZVRH
3.377,06
€
2 PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45 322 571, Železničná 4/A, Hlohovec 920 01
162,70 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL 2.165,12
3
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
€
5.704,88
SPOLU
€
1 Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, Žilina 010 11

530,41
€
25,56 €
340,06
€
896,03
€

Správca zároveň žiada nezabezpečených veriteľov o bezodkladné oznámenie bankového spojenia, čísla účtu vo
forme IBAN a VS, na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K068203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Weber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 271/20, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/123/2017 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/123/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Jaroslav Weber, trvale bytom Osadná 271/20, 831 03 Bratislava, nar.
2.4.1967, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
6OdK/123/2017 S1626 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase
od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K068204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Heleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/140/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Miroslav Heleš, nar. 13.09.1957, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06
Bratislava - Rača, týmto v súlade s § 167n ods. 1 zákona. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), vyhlasuje V. kolo dražby
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020 pod
číslom K077589. Správca dlžníka majetok speňažuje v zmysle § 167n ods.1 ZoKR dražbou v V. kole, ktoré sám
zorganizuje dňa 19. januára 2022 o 10:00 h. Dražba majetku dlžníka sa uskutoční na adrese Mariánska 6, 949
01 Nitra za prítomnosti notárky overujúcej priebeh dražby JUDr. Ivety Grellovej.
Predmetom V. kola dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislavamestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III. evidovaná v liste vlastníctva číslo 3549. Jedná sa o garáž so
súpisným číslom 496 daná do užívania v roku 1970 s výmerou 19,5 m². Stavba je v pôvodnom stave, bez
rekonštrukcie či iných stavebných úprav s viditeľnými dôkazmi o zatekaní strechy. Právny vzťah k parcele, na
ktorej leží stavba súpisné číslo 496 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Nehnuteľnosť sa draží v podiele 1/1
a úspešný vydražiteľ nadobudne garáž súpisné číslo 496 do svojho výhradného vlastníctva bez podielu na
pozemku, na ktorom je postavená.
Vyvolávacia cena vo výške 11.175,- EUR je 75% zo sumy určenej znaleckým posudkom číslo 262/2020
vyhotoveným znalcom Ing. arch. Branislav Baluch dňa 22.10.2020, všeobecná hodnota majetku je stanovená na
sumu 14.900,- Eur. Najnižším podaním je suma 11.175,- EUR (75%). Výška minimálneho prihodenia je 200,Eur.
V prípade, že ste fyzická osoba pre účasť na dražbe potrebujete:
·
·

doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas),
potvrdenie o vykonaní vkladu alebo prevodu na účet dražobníka, doklad preukazujúci zloženie dražobnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zábezpeky danou fyzickou osobou,
v prípade, ak sa dražby zúčastňuje fyzická osoba prostredníctvom splnomocneného zástupcu,
splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

V prípade, že sa dražby chce zúčastniť právnická osoba, potrebuje:
·
·
·
·

výpis z úradného registra, v ktorom je právnická osoba evidovaná (napr. výpis z obchodného registra),
ktorý nie je v deň konania dražby starší ako 3 mesiace,
doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), osoby konajúcej v mene právnickej osoby,
potvrdenie o vykonaní vkladu alebo prevodu na účet dražobníka, doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky danou fyzickou osobou,
v prípade, ak sa dražby zúčastňuje právnická osoba prostredníctvom splnomocneného zástupcu,
splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu právnickej osoby splnomocniteľa.

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 3000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná
najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK68 0200 0000 0013 6690 2353, vedený
vo VÚB, a.s., variabilný symbol: 321402020.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov, sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Vydražiteľ je
povinný zaplatiť zvyšok ceny dosiahnutej vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet číslo
IBAN: SK68 0200 0000 0013 6690 2353, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: 321402020, a to do 15 dní odo
dňa dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti v stanovenom termíne,
dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu a prevod
nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási novú
dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 10 pracovných dní odo dňa konania
dražby.
Obhliadku nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby si môžu záujemcovia dohodnúť v čase úradných hodín od
9:30 do 15:30 h na telefónnom číslo 0918 804 193.
V Bratislave dňa 10.12.2021

JUDr. Mária Veterníková, správca

K068205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ukropec Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovícka 3175 / 18, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/52/2021 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Marek Ukropec, nar.
29. augusta 1980, bytom Bzovická 3175/18, 851 07 Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom
na majetok dlžníka vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 31OdK/52/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Inkasáreň s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974 vo výške 234,13 Eur (istina
s príslušenstvom), bola u správcu uplatnená prihláškou (doručenou elektronicky dňa 22. 11. 2021),
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom boulevard Haussmann 1, Paríž 750 09, Francúzska
republika, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713 vo
výške 868,30 Eur (istina s príslušenstvom), bola u správcu uplatnená prihláškou (doručenou elektronicky
dňa 06. 12. 2021),

tj. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZoKR.
V Bratislave, dňa 09.12.2021
Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K068206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchár Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilova 22, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S
1243 (ďalej len „Správca“) v konkurznej veci sp. zn.: 4K/26/2015 úpadcu Martin Suchár, bytom Vavilovova 22,
851 01 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty, konkrétne ide o súpisovú zložku majetku č.: 2.) zverejnenú v Obchodnom
vestníku č. 186/2021 zo dňa 28.09.2021:
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
názov dlžníka: spoločne a nerozdielne Jozef Bačík a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700
celková výška: uplatnená peňažná pohľadávka vo výške 59 368 EUR so 17,6% úrokom z omeškania ročne za
obdobie od 01.10.2008 do zaplatenia
popis: peňažná pohľadávka uplatnená v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava II, sp. zn.
7C/47/2012
právny dôvod vzniku pohľadávky: nárok na náhradu škody a nárok na poistné plnenie
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 59 368 EUR so 17,6% úrokom z omeškania ročne za obdobie od 01.10.2008 do zaplatenia
dôvod zápisu do súpisu majetku: majetok Úpadcu
dátum zápisu do súpisu majetku: 23.09.2021
Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej
pohľadávky Úpadcu počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421254410102), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 4K/26/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 20
(dvadsať) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo
dňa zverejnenia inzerátu a končí 20. (dvadsiatym) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
Správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať
späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
1. presné označenie záujemcu o postúpenie pohľadávky úpadcu:
a. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
b. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 (tri) mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra,
c. pri fyzickej osobe podnikateľovi – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 (tri)
mesiace,
2. ponuku odplaty (v eurách) - minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty a spôsob jej úhrady,
3. doklad o úhrade zálohy, ktorá bude predstavovať celú ponúkanú cenu za peňažnú pohľadávku, zloženej
na bankový účet vedený v UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s., organizačná zložka, IBAN:
SK97 1111 0000 0010 2510 3000, VS: 4K/26/2015, poznámka: záväzná ponuka – peňažná pohľadávka
Suchár, meno a priezvisko záujemcu,
4. súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zálohy počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do ceny
5. číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha po ukončení ponukového konania
6. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
a. nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi,
b. súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu.
5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 (sedem) dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 10 (desať) dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania
zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava ako príslušnému
orgánu v zmysle ZKR (ďalej len „Príslušný orgán“). Príslušný orgán má právo odmietnuť predložené záväzné
ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca vyhodnotí ponukové konanie za účasti
zástupcu Príslušného orgánu a to tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu
odplatu a súčasne splnil všetky podmienky ponukového konania. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorého ponuka došla Správcovi najskôr. Prípadná neúčasť zástupcu príslušného orgánu na vyhodnocovaní
ponúk nebráni Správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému
záujemcovi do 7 (sedem) dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Príslušného orgánu.
Rovnako v tomto termíne Správca oznámi výsledok ponukového konania neúspešným záujemcom a vráti im späť
zložené zálohy na nimi ponúknuté výšky odplaty.
7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky do 20 (dvadsať) dní odo dňa
doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Príslušného orgánu, pričom zložená záloha, ktorá je
podmienkou účasti v ponukovom konaní sa započítava do odplaty za postúpenie pohľadávky. V prípade, že
úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky so Správcom, má Správca voči takémuto
záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zálohy.
8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom zmluvy o postúpení pohľadávky
výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára zmluvu o postúpení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky. Záujemca nie je oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávky odstúpiť a ani požadovať
prípadnú náhradu akejkoľvek škody.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K068207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michal Mudrák, správca vyššie uvedeného úpadcu, zvoláva v súlade s § 34 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii schôdzu konkurzných veriteľov na deň 10.01.2022 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční
na adrese Hurbanovo nám. 1, Bratislava, s nasledovným programom:
1. Úvod
2. Podanie správy k doterajšiemu priebehu konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Záver
Z kapacitných a organizačných dôvodov žiada správca veriteľov, ktorí sa schôdze chcú zúčastniť, aby mu túto
skutočnosť oznámili aspoň 7 dní vopred na t.č. 0907 335 342, alebo e-mailom: mudrak@advokat-spravca.sk

K068208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáčová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tilgnerova 712/13, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2021 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka, ktorým je Alena Lukáčová, nar.:
26.06.1963, bytom Tilgnerova 712/13, 841 04 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň
správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh výťažku.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K068209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LPP Group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 506 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33R/3/2021 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33R/3/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ČSOB Leasing, a. s. so sídlom Žižkova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 10, Slovenská republika
IČO: 35 704 713 spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č.: 1220/B
pr. zast. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava,
IČO: 47 239 921, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vl.č. 82481/B v menej ktorej koná JUDr. JUDr. Milan
Malata, advokát a konateľ
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka LPP Group s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO
47506148, spis. zn.: 33R/3/2021 (ďalej len „Dlžník“)
Termín konania 08.12.2021 o 10.00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.
Prítomní členovia veriteľského výboru: 1. ČSOB Leasing, a. s. (predseda veriteľského výboru) 2. Všeobecná
úverová banka, a. s.; skrátený názov: VÚB, a. s.. (člen veriteľského výboru) 3. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o
(člen veriteľského výboru) 4. UniCredit Leasing Slovakia, a. s. (člen veriteľského výboru) 5. SHELL Slovakia, s.r.o.
(člen veriteľského výboru)
V mene dlžníka bol prítomný zástupca JUDr. Milan Ragas
Program zasadnutia veriteľského výboru: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Predloženie návrhu reštrukturalizačného
plánu, rozprava 3. Hlasovanie o schválení / prepracovaní v zmysle § 144 ZoKR / zamietnutí reštrukturalizačného
plánu dlžníka 4. Záver
1. Bod programu – otvorenie:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda – člen veriteľského výboru ČSOB Leasing, a. s. v súlade s § 128
ods. 1 ZoKR na základe predloženého reštrukturalizačného plánu.
Podľa § 143 ZoKR: Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90
dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu
o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení
zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej
lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Dlžník predložil reštrukturalizačný plán v lehote stanovenej
zákonom.
V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom
každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.
Členovia veriteľského výboru zhodne uvádzajú, že pred konaním schôdze im bol plán doručený a boli s ním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru zhodne uvádzajú, že pred konaním schôdze im bol plán doručený a boli s ním
oboznámení.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci 5 členovia
veriteľského výboru prostredníctvom ich poverených osôb resp. právnych zástupcov a veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
2. Bod programu - Predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu, rozprava
V rámci rozpravy členovia VV predniesli svoje pripomienky k predloženému reštrukturalizačnému plánu, ktorých
bližšia špecifikácia tvorí prílohu tejto zápisnice.
3. Bod programu - Hlasovanie o schválení / prepracovaní v zmysle § 144 ZoKR / zamietnutí
reštrukturalizačného plánu dlžníka
Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v súlade s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na
prepracovanie plánu.“
ZA: 3 (ČSOB Leasing a. s., IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o, VÚB a. s.) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 2 (UniCredit
Leasing Slovakia, a.s.; SHELL Slovakia, s.r.o.)
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v súlade s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na
prepracovanie plánu.“
4. Bod programu - záver:
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru 10:30 hod.
V Bratislave 08.12.2021
ČSOB Leasing, a. s. v. z. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., JUDr. Milan Malata, advokát a
konateľ

K068210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Sáru 2 / 423, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 635 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Šmida
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2018 S1909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov ponúka na predaj hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 59/2019, dňa 25. 03. 2019, ktorým je:
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Renault Clio, EČ: BL279CB, VIN: VF1BR1S0H45900395, rok výroby 2011, najazdené približne 195.000
kilometrov, v súpisovej hodnote vo výške 3.000, EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „8K/58/2018 – 2 - neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Pre ponuky
doručené do elektronickej schránky končí lehota desiatym dňom o 23:59 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
kúpnej ceny. Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny sa neurčuje.
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený
v Tatra banka, a. s., číslo účtu / IBAN: SK32 1100 0000 0026 2701 3680 najneskôr posledný deň lehoty na
riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na
bankový účet správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny.
Úspešnému záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy
vrátená. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, respektíve zmluvu do
30 dní od vyhodnotenia ponukového konania neuzatvorí, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo
iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového
konania;
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá
žiadne záväzky.
5. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Správca má právo odmietnuť uzavretie kúpnej
zmluvy v prípade ak bude ponúkaná kúpna cena výrazne podhodnotená. V prípade úspechu v ponukovom konaní
bude uzavretie kúpnej zmluvy podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom. Ponukové konanie
bude neúspešné aj vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo
bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania
budú informovaný prostredníctvom mailu.
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7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná
neúčasť členov veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve výslovne
potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne
poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu.
Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody. Úspešný záujemca sa zaväzuje po výzve Správcu vyhotoviť kúpnu zmluvu a uhradiť všetky
správne poplatky spojené s prepisom na príslušnej evidencii.

Mgr. Marek Šmida, správca

K068211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Sáru 2 / 423, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 635 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Šmida
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2018 S1909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov ponúka na predaj hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 59/2019, dňa 25. 03. 2019, ktorým je:
·

Mercedes – Benz CLS 500, EČ: BL255BP, VIN: WDD2193721A135105, rok výroby 2008, najazdené
330.000 kilometrov, v súpisovej hodnote vo výške 10.000, EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „8K/58/2018 – 1 - neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Pre ponuky
doručené do elektronickej schránky končí lehota desiatym dňom o 23:59 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
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kúpnej ceny. Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny sa neurčuje.
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený
v Tatra banka, a. s., číslo účtu / IBAN: SK32 1100 0000 0026 2701 3680 najneskôr posledný deň lehoty na
riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na
bankový účet správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny.
Úspešnému záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy
vrátená. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, respektíve zmluvu do
30 dní od vyhodnotenia ponukového konania neuzatvorí, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo
iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového
konania;
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá
žiadne záväzky.
5. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Správca má právo odmietnuť uzavretie kúpnej
zmluvy v prípade ak bude ponúkaná kúpna cena výrazne podhodnotená. V prípade úspechu v ponukovom konaní
bude uzavretie kúpnej zmluvy podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom. Ponukové konanie
bude neúspešné aj vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo
bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania
budú informovaný prostredníctvom mailu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná
neúčasť členov veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve výslovne
potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne
poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu.
Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody. Úspešný záujemca sa zaväzuje po výzve Správcu vyhotoviť kúpnu zmluvu a uhradiť všetky
správne poplatky spojené s prepisom na príslušnej evidencii.

Mgr. Marek Šmida, správca
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K068212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/172/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/172/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 31OdK/172/2021 zo dňa 22.11.2021 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka: Alica Danihelová, nar.
18.01.1959, trvalý pobyt: Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu sp.zn. 31OdK/172/2021 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v
pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia.
Správca zároveň oznamuje kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K068213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/172/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/172/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 31OdK/172/2021 zo dňa 22.11.2021 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka: Alica Danihelová, nar.
18.01.1959, trvalý pobyt: Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042
0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo
311722021 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text:
„Danihelova-preddavok na trovy“.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K068214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APM Automotive Protection M, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcheggská cesta 63 / 0, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 076 186
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„Návrh“

Oznámenie o vypísaní prvého kola ponukového konania

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty, sídlo kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
zapísaná v zozname správcov pod č. S 1518 – správca úpadcu: APM Automotive Protection M, s.r.o., so sídlom
Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava, IČO: 47 076 186, sp. zn.: 32R/1/2020, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1
ZKR písm. d, prvé kolo verejného ponukového konania na predaj časti majetku úpadcu pozostávajúceho zo
súboru pohľadávok tvoriacich oddelenú podstatu úpadcu zabezpečeného veriteľa: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO: 3132015 (ďalej aj „zabezpečený veriteľ súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
242/2020 zo dňa 16.12.2020
1. Predmet predaja:
Súbor pohľadávok tvoriaci oddelenú podstatu úpadcu, ktoré sú predmetom verejného ponukového konania sú
špecifikované nasledovne:

Por.
č.
SZM

Veriteľ:

Č. faktúry:

APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive
2072 Khisinev
APM Automotive

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0001

Splatnosť: Hodnota
pohľadávky
€:
16.01.2017 26,00

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0002

Súpisová
Zapísané
v hodnota v €: dňa
26,00

10.12.2020

16.01.2017 366,33

366,33

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0003

16.01.2017 385,40

385,40

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0004

16.01.2017 3 459,23

3 459,23

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0005

16.01.2017 1 298,00

1 298,00

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0006

16.01.2017 397,54

397,54

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0007

16.01.2017 478,98

478,98

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0008

16.01.2017 134,60

134,60

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0009

16.01.2017 3 699,28

3 699,28

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0010

16.01.2017 4 562,51

4 562,51

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0011

16.01.2017 155,00

155,00

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0012

17.01.2017 52,50

52,50

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0013

31.01.2017 135,00

135,00

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0014

06.02.2017 80,00

80,00

10.12.2020

Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0015

14.02.2017 141,00

141,00

10.12.2020
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2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
Cuza Voda bd. 49/1
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
2072 Khisinev
APM Automotive Protections
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Deň vydania: 15.12.2021

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0016

21.02.2017 120,00

120,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0017

21.02.2017 5 031,18

5 031,18

10.12.2020

SRL 17MD0018

24.02.2017

50,00

50,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0019

28.03.2017 60,00

60,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0020

31.03.2017 60,00

60,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0021

12.04.2017 25,00

25,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0022

26.04.2017 5,00

5,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0023

17.05.2017 92,00

92,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0024

06.06.2017 31,00

31,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0025

20.06.2017 41,00

41,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0026

30.06.2017 80,00

80,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0027

07.07.2017 30,00

30,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0028

13.07.2017 4 323,72

4 323,72

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0029

25.07.2017 40,80

40,80

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0030

11.08.2017 80,00

80,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0031

01.09.2017 60,00

60,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0032

14.09.2017 7 413,72

7 413,72

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0033

14.09.2017 96,00

96,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0034

22.09.2017 60,00

60,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0035

22.09.2017 8 622,50

8 622,50

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0036

28.09.2017 506,71

506,71

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0037

04.10.2017 35,00

35,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0038

23.10.2017 89,00

89,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0039

02.11.2017 50,00

50,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0040

13.11.2017 96,00

96,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0041

22.11.2017 288,00

288,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0042

27.11.2017 300,00

300,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0043

05.12.2017 117,67

117,67

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0044

12.12.2017 210,00

210,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0045

21.12.2017 38,55

38,55

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0046

29.12.2017 5,00

5,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0047

02.01.2018 91,00

91,00

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0048

02.01.2018 2 551,15

2 551,15

10.12.2020

SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0049

02.01.2018 230,33

230,33

10.12.2020
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2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0050
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0051
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0052
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0053
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0054
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0055
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0056
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0057
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 17MD0058
2072 Khisinev
Bentley Motors Ltd. Finance / IS
20100982
Purchase Ledger (Accounts payabl Pyms Lane, CW1
3PL
CHESHIRE
Bentley Motors Ltd. Finance / IS
20101006
Purchase Ledger (Accounts payabl Pyms Lane, CW1
3PL
CHESHIRE
Audi AG I/FF-22
190101966
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100349
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100367
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100380
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100434
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100463
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100529
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100775
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100840
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100888
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100900
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100924
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100954
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100957
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100974
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20100987
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101017
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101018
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101031
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101036
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101049
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
20101050

Deň vydania: 15.12.2021

02.01.2018 7 493,60

7 493,60

10.12.2020

02.01.2018 690,39

690,39

10.12.2020

02.01.2018 2 620,90

2 620,90

10.12.2020

02.01.2018 309,49

309,49

10.12.2020

02.01.2018 992,66

992,66

10.12.2020

02.01.2018 8,55

8,55

10.12.2020

02.01.2018 333,95

333,95

10.12.2020

02.01.2018 100,88

100,88

10.12.2020

02.01.2018 269,33

269,33

10.12.2020

25.08.2020 57,92

57,92

10.12.2020

25.08.2020 682,00

682,00

10.12.2020

12.12.2019 961,20

961,20

10.12.2020

19.03.2020 988,00

988,00

10.12.2020

19.03.2020 1 635,00

1 635,00

10.12.2020

21.03.2020 2 623,00

2 623,00

10.12.2020

27.03.2020 479,02

479,02

10.12.2020

29.03.2020 211,20

211,20

10.12.2020

05.04.2020 225,42

225,42

10.12.2020

18.06.2020 484,50

484,50

10.12.2020

28.06.2020 28,50

28,50

10.12.2020

08.07.2020 230,17

230,17

10.12.2020

10.07.2020 242,96

242,96

10.12.2020

19.07.2020 485,92

485,92

10.12.2020

24.07.2020 479,52

479,52

10.12.2020

25.07.2020 1 938,40

1 938,40

10.12.2020

30.07.2020 1 917,60

1 917,60

10.12.2020

02.08.2020 1 917,60

1 917,60

10.12.2020

14.08.2020 1 867,75

1 867,75

10.12.2020

14.08.2020 107,25

107,25

10.12.2020

19.08.2020 4 321,50

4 321,50

10.12.2020

21.08.2020 73,80

73,80

10.12.2020

23.08.2020 1 041,26

1 041,26

10.12.2020

26.08.2020 479,52

479,52

10.12.2020
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850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
850 45 Ingolstadt
Audi AG I/FF-22
850 45 Ingolstadt
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

20101054

29.08.2020 38,40

38,40

10.12.2020

20101071

18.09.2020 136,25

136,25

10.12.2020

20101080

25.09.2020 136,25

136,25

10.12.2020

20101086

30.09.2020 387,50

387,50

10.12.2020

201

190102235

12.01.2020 610,00

610,00

10.12.2020

201

20100041

08.02.2020 2 357,90

2 357,90

10.12.2020

201

20100106

16.02.2020 463,60

463,60

10.12.2020

201

20100157

23.02.2020 752,80

752,80

10.12.2020

201

20100231

05.03.2020 1 603,20

1 603,20

10.12.2020.

201

20100245

06.03.2020 801,60

801,60

10.12.2020

201

20100246

06.03.2020 752,80

752,80

10.12.2020

201

20100256

07.03.2020 801,60

801,60

10.12.2020

201

20100257

07.03.2020 1 385,20

1 385,20

10.12.2020

201

20100394

22.03.2020 190,75

190,75

10.12.2020

201

20100395

22.03.2020 2 258,40

2 258,40

10.12.2020

201

20100435

27.03.2020 60,80

60,80

10.12.2020

201

20100550

09.04.2020 310,52

310,52

10.12.2020

201

20100569

10.04.2020 463,60

463,60

10.12.2020

201

20100602

12.04.2020 769,60

769,60

10.12.2020

201

20100607

15.04.2020 769,60

769,60

10.12.2020

201

20100646

14.05.2020 510,75

510,75

10.12.2020

201

20100663

23.05.2020 769,60

769,60

10.12.2020

201

20100737

11.06.2020 434,70

434,70

10.12.2020

201

20100738

11.06.2020 769,60

769,60

10.12.2020

201

20100769

17.06.2020 477,75

477,75

10.12.2020

201

20100780

18.06.2020 3 199,80

3 199,80

10.12.2020

201

20100784

19.06.2020 14,45

14,45

10.12.2020

201

20100785

19.06.2020 3 848,00

3 848,00

10.12.2020

201

20100792

20.06.2020 973,50

973,50

10.12.2020

201

20100802

21.06.2020 434,70

434,70

10.12.2020

201

20100835

26.06.2020 412,80

412,80

10.12.2020

201

20100846

28.06.2020 585,45

585,45

10.12.2020

201

20100857

02.07.2020 162,36

162,36

10.12.2020

201

20100893

10.07.2020 14,76

14,76

10.12.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100907
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100916
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100923
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100948
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100950
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20100967
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101024
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101032
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101041
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101042
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101068
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101069
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101070
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101072
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101074
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101075
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101083
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
Audi Brussels NV SA Britse Tweedelegerlaan 201
20101087
119 0 BRUSSEL / BRUXELLES
SEAT S.A.
20100985
Depto. de Cuentas Corrientes Apdo. Correos 91
087 60 MARTORELL ( BCN )
Recaro Automotive Seating GmbH Stuttgarter Strasse 180101548
73
732 30 Kirchheim unter Teck
Recaro Automotive Seating GmbH Stuttgarter Strasse 190100543
73
732 30 Kirchheim unter Teck
Recaro Automotive Seating GmbH Stuttgarter Strasse 190101702
73
732 30 Kirchheim unter Teck
Recaro Automotive Seating GmbH Stuttgarter Strasse 20100250
73
732 30 Kirchheim unter Teck
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190101456
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190101783
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190101786
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190101887
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190102067
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 190102199
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 20100686

Deň vydania: 15.12.2021

11.07.2020 54,18

54,18

10.12.2020

12.07.2020 538,65

538,65

10.12.2020

16.07.2020 486,75

486,75

10.12.2020

22.07.2020 676,45

676,45

10.12.2020

23.07.2020 2 308,80

2 308,80

10.12.2020

29.07.2020 309,60

309,60

10.12.2020

15.08.2020 1 131,85

1 131,85

10.12.2020

20.08.2020 57,75

57,75

10.12.2020

22.08.2020 57,75

57,75

10.12.2020

22.08.2020 160,20

160,20

10.12.2020

10.09.2020 645,40

645,40

10.12.2020

16.09.2020 673,20

673,20

10.12.2020

17.09.2020 2 345,70

2 345,70

10.12.2020

18.09.2020 2 345,70

2 345,70

10.12.2020

20.09.2020 3 301,20

3 301,20

10.12.2020

23.09.2020 1 390,20

1 390,20

10.12.2020

25.09.2020 1 304,10

1 304,10

10.12.2020

30.09.2020 194,64

194,64

10.12.2020

17.07.2020 0,40

0,40

10.12.2020

02.02.2019 289,52

289,52

10.12.2020

11.05.2019 350,00

350,00

10.12.2020

22.11.2019 350,00

350,00

10.12.2020

25.03.2020 350,00

350,00

10.12.2020

03.10.2019 352,10

352,10

10.12.2020

17.11.2019 311,50

311,50

10.12.2020.

17.11.2019 312,20

312,20

10.12.2020

04.12.2019 352,10

352,10

10.12.2020

22.12.2019 352,10

352,10

10.12.2020

09.01.2020 153,75

153,75

10.12.2020

30.05.2020 352,10

352,10

10.12.2020
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Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Porscheplatz 1
704 35 Stuttgart
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Aktiengesellschaft 20100691

03.06.2020 352,10

352,10

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100692

03.06.2020 606,20

606,20

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100700

04.06.2020 352,10

352,10

10.12.2020

Aktiengesellschaft 2010071

06.06.2020 352,10

352,10

10.12.2020.

Aktiengesellschaft 20100718

06.06.2020 302,40

302,40

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100726

10.06.2020 302,40

302,40

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100748

12.06.2020 302,40

302,40

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100770

17.06.2020 302,40

302,40

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100771

17.06.2020 303,10

303,10

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100803

21.06.2020 405,14

405,14

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20100811

24.06.2020 302,40

302,40

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101051

26.08.2020 704,20

704,20

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101076

25.09.2020 2 157,87

2 157,87

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101077

25.09.2020 1 788,48

1 788,48

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101078

25.09.2020 277,12

277,12

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101079

25.09.2020 1 287,30

1 287,30

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101089

08.10.2020 2 741,35

2 741,35

10.12.2020

Aktiengesellschaft 20101090

08.10.2020 909,30

909,30

10.12.2020

20100574

11.04.2020 73,89

73,89

10.12.2020

20100633

22.04.2020 3 597,00

3 597,00

10.12.2020

20100634

22.04.2020 1 241,55

1 241,55

10.12.2020

20100826

25.06.2020 1 200,00

1 200,00

10.12.2020

20100833

26.06.2020 300,00

300,00

10.12.2020

20100839

27.06.2020 2 100,00

2 100,00

10.12.2020

20100850

28.06.2020 1 185,68

1 185,68

10.12.2020

20100851

28.06.2020 1 200,00

1 200,00

10.12.2020
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838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100860
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100881
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100902
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100921
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100942
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100962
838 26 FRÖSÖN
Volvo Car Corporation FE 887
20100994
838 26 FRÖSÖN
Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd Xinxing Road 20100744
Nr 2
Hi-new technology Zone Daqing City
163316
KNIKOV, s.r.o.
180100089
Knikov, s.r.o. Bytcianska 123
010 03 Považský Chlmec
KNIKOV, s.r.o.
180100112
Knikov, s.r.o. Bytcianska 123
010 03 Považský Chlmec
KNIKOV, s.r.o.
180100135
Knikov, s.r.o. Bytcianska 123
010 03 Považský Chlmec
KNIKOV, s.r.o.
180100194
Knikov, s.r.o. Bytcianska 123
010 03 Považský Chlmec
Volvo Cars N.V.
20100838
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100849
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100859
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100869
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100875
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100880
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100886
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100887
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100896
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100899
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100912
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100914
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100920
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
20100928

Deň vydania: 15.12.2021

02.07.2020 2 400,00

2 400,00

10.12.2020

05.07.2020 3 600,00

3 600,00

10.12.2020

10.07.2020 3 600,00

3 600,00

10.12.2020

15.07.2020 3 000,00

3 000,00

10.12.2020

19.07.2020 7 200,00

7 200,00

10.12.2020

29.07.2020 5 400,00

5 400,00

10.12.2020

05.08.2020 6 630,00

6 630,00

10.12.2020

10.08.2020 1 054,38

1 054,38

10.12.2020

18.02.2018 304,80

304,80

10.12.2020

24.02.2018 609,60

609,60

10.12.2020

01.03.2018 609,60

609,60

10.12.2020

14.03.2018 1 395,98

1 395,98

10.12.2020

27.06.2020 821,10

821,10

10.12.2020

28.06.2020 164,22

164,22

10.12.2020

02.07.2020 821,10

821,10

10.12.2020

03.07.2020 821,10

821,10

10.12.2020

04.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

05.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

08.07.2020 4 849,63

4 849,63

10.12.2020

08.07.2020 821,10

821,10

10.12.2020

09.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

10.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

11.07.2020 821,10

821,10

10.12.2020

12.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

15.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020

16.07.2020 896,70

896,70

10.12.2020
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John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Volvo Cars N.V.
John Kennedylaan 25
9000 GENT
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22
902 7 GYOER

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

20100938

18.07.2020 821,10

821,10

10.12.2020

20100941

19.07.2020 582,55

582,55

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 190101899

05.12.2019 75,30

75,30

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 190102103

29.12.2019 270,00

270,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 190102143

03.01.2020 30,98

30,98

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 190102153

02.01.2020 1 304,64

1 304,64

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100020

06.02.2020 955,80

955,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100327

15.03.2020 448,00

448,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100379

21.03.2020 438,92

438,92

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100388

22.03.2020 122,64

122,64

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100389

22.03.2020 476,00

476,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100390

22.03.2020 64,80

64,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100391

22.03.2020 588,00

588,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100404

25.03.2020 224,20

224,20

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100405

25.03.2020 100,80

100,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100419

26.03.2020 369,60

369,60

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100420

26.03.2020 448,00

448,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100421

26.03.2020 226,80

226,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100437

27.03.2020 179,76

179,76

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100438

27.03.2020 64,80

64,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100464

29.03.2020 244,20

244,20

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100465

29.03.2020 162,00

162,00

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100561

09.04.2020 341,28

341,28

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100655

21.05.2020 33,80

33,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100656

21.05.2020 63,20

63,20

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100658

21.05.2020 1 211,24

1 211,24

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100659

21.05.2020 96,30

96,30

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100669

24.05.2020 223,20

223,20

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100670

24.05.2020 96,30

96,30

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100679

28.05.2020 148,80

148,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100680

28.05.2020 192,60

192,60

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100684

30.05.2020 148,80

148,80

10.12.2020

Finanz Audi Hungaria ut 1 20100685

30.05.2020 96,30

96,30

10.12.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100710

06.06.2020 969,00

969,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100711

06.06.2020 533,52

533,52

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100712

06.06.2020 564,40

564,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100713

06.06.2020 627,02

627,02

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100714

06.06.2020 3 806,40

3 806,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100715

06.06.2020 1 540,80

1 540,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100733

11.06.2020 270,60

270,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100734

11.06.2020 67,60

67,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100735

11.06.2020 669,60

669,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100736

11.06.2020 192,60

192,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100747

12.06.2020 633,12

633,12

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100762

14.06.2020 10 047,20

10 047,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100763

14.06.2020 443,17

443,17

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100764

14.06.2020 770,40

770,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100768

17.06.2020 564,40

564,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100776

18.06.2020 10 157,40

10 157,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100777

18.06.2020 1 512,60

1 512,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100778

18.06.2020 3 849,60

3 849,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100779

18.06.2020 1 540,80

1 540,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100783

19.06.2020 564,40

564,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100791

20.06.2020 2 016,80

2 016,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100796

21.06.2020 484,50

484,50

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100797

21.06.2020 533,52

533,52

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100798

21.06.2020 5 346,00

5 346,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100799

21.06.2020 534,60

534,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100800

21.06.2020 3 849,60

3 849,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100801

21.06.2020 2 311,20

2 311,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100810

24.06.2020 31,60

31,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100818

25.06.2020 304,00

304,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100821

25.06.2020 163,20

163,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100822

25.06.2020 192,60

192,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100828

26.06.2020 441,72

441,72

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100843

28.06.2020 31,60

31,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100844

28.06.2020 86,40

86,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100845

28.06.2020 163,20

163,20

10.12.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100855

02.07.2020 121,60

121,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100856

02.07.2020 221,40

221,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100864

03.07.2020 152,00

152,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100866

03.07.2020 326,40

326,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100870

04.07.2020 60,80

60,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100871

04.07.2020 63,20

63,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100878

05.07.2020 408,00

408,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100879

05.07.2020 192,60

192,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100883

05.07.2020 30,40

30,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100889

08.07.2020 192,60

192,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100895

09.07.2020 96,30

96,30

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100901

10.07.2020 816,00

816,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100906

11.07.2020 729,36

729,36

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100913

12.07.2020 533,52

533,52

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100930

16.07.2020 385,20

385,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100934

18.07.2020 244,80

244,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100935

18.07.2020 97,37

97,37

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100946

22.07.2020 326,40

326,40

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100961

26.07.2020 244,80

244,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100965

26.07.2020 259,20

259,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100966

29.07.2020 118,80

118,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100968

29.07.2020 244,80

244,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100973

01.08.2020 183,60

183,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100984

01.08.2020 172,80

172,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100986

02.08.2020 259,20

259,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100990

05.08.2020 172,80

172,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100996

06.08.2020 129,60

129,60

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20100997

06.08.2020 244,80

244,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101003

08.08.2020 43,20

43,20

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101012

13.08.2020 172,80

172,80

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101014

13.08.2020 278,46

278,46

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101025

16.08.2020 108,00

108,00

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101053

27.08.2020 284,32

284,32

10.12.2020

Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101056

30.08.2020 316,40

316,40

10.12.2020
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Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101057
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101058
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101059
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101060
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101061
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101062
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101063
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101064
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101073
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101081
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101082
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101084
902 7 GYOER
Audi Hungaria Zrt. G/FF-22 Finanz Audi Hungaria ut 1 20101085
902 7 GYOER
ŠKODA AUTO a.s.
190101138
tř. Václava Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 160101670
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 160101671
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 180100426
2072 Khisinev
APM Automotive Protections SRL Cuza Voda bd. 49/1 180101014
2072 Khisinev
Volvo Car Corporation MAL FE 887
20100908
838 26 FROSON
Volvo Car Corporation MAL FE 887
20101043
838 26 FROSON
APM Verwaltungs UG Chemnitzer Strase 20
19010270
361 51 Burghaun
McLaren Automotive Limited PO BOX 12182
190101394
Dublin 24
McLaren Automotive Limited PO BOX 12182
190101769
Dublin 24
BELSEX SOCIEDAD ANONIMA
18VF012
San Jose Calles 29 Y31 2949 Avenida
Polestar New Energy Vehicle Co. Ltd Cognizant 190100597
Technology Solut.,Fl 4 Volvo Dept Park, 1 Hi-tech Ind
Z 116023 DALIAN CITY, LIAONING
Polestar New Energy Vehicle Co. Ltd Cognizant 190101387
Technology Solut.,Fl 4 Volvo Dept Park, 1 Hi-tech Ind
Z 116023 DALIAN CITY, LIAONING
Polestar New Energy Vehicle Co. Ltd Cognizant 190102224
Technology Solut.,Fl 4 Volvo Dept Park, 1 Hi-tech Ind
Z 116023 DALIAN CITY, LIAONING
Polestar New Energy Vehicle Co. Ltd Cognizant 20100001
Technology Solut.,Fl 4 Volvo Dept Park, 1 Hi-tech Ind
Z 116023 DALIAN CITY, LIAONING
Polestar New Energy Vehicle Co. Ltd Cognizant 20100759
Technology Solut.,Fl 4 Volvo Dept Park, 1 Hi-tech Ind
Z 116023 DALIAN CITY, LIAONING
Univar
Specialty
Consumables
Ltd
Aquarius 20100051
House,Midpoint,Thorbury BD37AY Bradford

Deň vydania: 15.12.2021

02.09.2020 58,78

58,78

10.12.2020

02.09.2020 627,02

627,02

10.12.2020

02.09.2020 171,20

171,20

10.12.2020

03.09.2020 433,92

433,92

10.12.2020

04.09.2020 122,40

122,40

10.12.2020

04.09.2020 192,60

192,60

10.12.2020

06.09.2020 228,80

228,80

10.12.2020

06.09.2020 527,40

527,40

10.12.2020

19.09.2020 277,06

277,06

10.12.2020

25.09.2020 277,06

277,06

10.12.2020

25.09.2020 978,44

978,44

10.12.2020

30.09.2020 294,03

294,03

10.12.2020

30.09.2020 252,10

252,10

10.12.2020

27.07.2019 497,75

497,75

10.12.2020.

14.01.2017 5 303,23

5 303,23

10.12.2020

14.01.2017 12 389,60

12 389,60

10.12.2020

28.04.2018 192,20

192,20

10.12.2020

27.09.2018 331,80

331,80

10.12.2020

10.08.2020 300,00

300,00

10.12.2020

30.09.2020 103,95

103,95

10.12.2020

48 054,75

10.12.2020

01.11.2019 53,00

53,00

10.12.2020

31.12.2019 6 225,00

6 225,00

10.12.2020

30.01.2019 250 000,00

250 000,00

10.12.2020

01.07.2019 2 028,30

2 028,30

10.12.2020

01.11.2019 1 234,80

1 234,80

10.12.2020.

10.02.2020 823,20

823,20

10.12.2020

02.03.2020 411,60

411,60

10.12.2020

13.07.2020 411,60

411,60

10.12.2020

31.03.2020 32,40

32,40

10.12.2020

48 054,75
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2. Podmienky predaja a cena:
Súbor pohľadávok tvoriaci oddelenú podstaty úpadcu sa bude vo verejnom ponukovom konaní predávať ako
súbor pohľadávok spoločne. Za víťaznú ponuku sa považuje najvyššia ponuka.

Správca ani úpadca nezodpovedajú za stav pohľadávok, ich skutočnú výšku a vymožiteľnosť. Bližšie
informácie k pohľadávkam poskytne správca po individuálnom dopyte.

3.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.12.2021 do 11:00

4.
Ponuka
záujemcu
musí
byť
doručená
správcovi
do
kancelárie
správcu:
JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: APM Automotive
Protection M, s.r.o., so sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava osobne alebo poštou najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 11,00 hodiny, v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA- APM Automotive Protection M, s.r.o –POHĽADÁVKY- NEOTVÁRAŤ.
Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude
ponuka odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená správcovi, nemožno dodatočne dopĺňať, meniť, ani ju
nemožno vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na súbor pohľadávok, ktoré sú
predmetom ponukového konania. V prípade viacerých ponúk jedného účastníka podaných na súbor pohľadávok
sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou cenou ak sú splnené všetky podmienky ponukového
konania.

5. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bol zložený preddavok na kúpnu cenu vo výške 50 % hodnoty kúpnej
ceny súboru pohľadávok na účet úpadcu IBAN: SK 8802 0000 0000 3893 0419 53 vedený vo VÚB a.s.
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, pričom v poznámke musí byť označenie súboru
pohľadávok a označenie záujemcu menom. V prípade bezhotovostného prevodu musí byť preddavok na kúpnu
cenu v rovnakom termíne pripísaný na vyššie určený účet. Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej
ceny úspešného záujemcu. Kúpnu cenu nie je možné platiť šekom, takáto ponuka bude správcom odmietnutá.

6. Písomná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

nezameniteľné označenie súboru pohľadávok
nezameniteľné označenie záujemcu
návrh kúpnej ceny za súbor pohľadávok
písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri,
vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uzavrie so správcom kúpnu zmluvu,
ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy a záujemca zaplatí celú kúpnu
cenu najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy,
vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých
bodoch,
vyhlásenie záujemcu, že ak poruší svoj záväzok uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu alebo nezaplatí
celú kúpnu cenu v dôsledku čoho správca odstúpi od kúpnej zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokutu vo výške zloženého preddavku na kúpnu cenu (zábezpeka).
potvrdenie z banky o zaplatení resp. potvrdenie o vložení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet
úpadcu IBAN: SK 8802 0000 0000 3893 0419 53 vedený vo VÚB a.s.,
číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku
kúpnej ceny.
vyhlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky svoje záväzky voči úpadcovi.

7. Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
·
·
·

dátum, kedy boli doručené,
hodinu, kedy boli doručené,
poradové číslo.

8. Otváranie obálok:
·
·
·

otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do troch pracovných dní od ukončenia lehoty
na podávanie ponúk.
o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol
vyhodnotenie ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.

9. Vyhodnotenie:
·
·
·
·
·
·

vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa
otvárania obálok,
ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za konkrétny výrobný
stroj označenej majetkovej podstaty,
v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky
na prípadné doplnenie ponuky. Ak nebudú doručené podľa pokynov správcu doplňujúce ponuky, správca
určí víťaza žrebom,
v lehote 7 kalendárnych dní od schválenia víťaza ponukového konania jednotlivým zabezpečeným
veriteľom, správca s víťazom verejného ponukového konania uzavrie kúpnu zmluvu, ktorou správca
prevedie na víťaza ponukového konania všetky práva k predmetu zmluvy.
Správca neúspešným záujemcom verejného ponukového konania do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu cenu, pričom im nevzniká nárok na úroky pripísané bankou
na správcovský účet.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku a neuzatvoriť kúpnu zmluvu, ak zabezpečený veriteľ
neudelí správcovi súhlas.

10. Iné skutočnosti
Ponukového konania sa nemôžu zúčastniť a z ponukového konania budú vylúčené blízke osoby úpadcu,
úpadca resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
z ponuky bude vylúčený aj ten záujemca, ktorého ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu
6. tohto ponukového konania resp. sa jeho vyhlásenia ukážu ako nepravdivé.

JUDr. Michaela Voleková, správca
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K068215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELBIOGAS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 34 / 0, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 720 998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2021 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Ján Kováčik, PhD. zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá bude pokračovať dňa 27.12.2021 od
10.00 h (registrácia účastníkov od 09.30 h do 10.00 h) v súlade s § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. prostredníctvom
elektronického prostriedku – aplikácie Skype.
Správca žiada účastníkov, aby najneskôr do 23.12.2021 na e-mail kovacik@kpklegal.eu zaslali e-mailové adresy,
na ktoré im zašle link, potrebný na pripojenie k schôdzi a ďalšie doklady. Na účasť nie je potrebná inštalácia
aplikácie Skype, stačí vhodný internetový prehliadač, kamera, mikrofón, reproduktory a stabilné internetové
pripojenie. Za otestovanie a funkčnosť vlastných nástrojov zodpovedá účastník schôdze.
Správca žiada veriteľov, aby zaslali na e mail správcu scan dokladu totožnosti účastníka, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zástupcovia veriteľov sú povinní
najneskôr do začiatku schôdze doručiť aj svoje splnomocnenie, pričom pravosť podpisu účastníka plánu musí byť
na plnomocenstve úradne osvedčená (ak už nie sú uvedené doklady súčasťou spisu).
Schôdza bude pokračovať, keďže z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny. Účastníci sa s obsahom
plánu môžu oboznámiť po predchádzajúcom zaslaní žiadosti na e-mail: kovacik@kpklegal.eu v kancelárii správcu
na adrese Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32 v Bratislave, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od 9:00 h.
do 12:00 h. a od 12:30 h. do 15:30 h.

K068216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Weber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 271/20, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/123/2017 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/123/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Jaroslav Weber, trvale bytom Osadná 271/20, 831 03 Bratislava, nar.
2.4.1967, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK5683300000002301122713
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a 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.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K068217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Binder Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Karlova Ves 0, 842 62 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1962
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/484/2020 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/484/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Karol Binder, sp. zn.
27OdK/484/2020:

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Karol Binder, nar. 25. 12. 1962, trv. byt. Bratislava - Karlova Ves, v
súlade s § 167p ZKR vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.

Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 27OdK/484/2020, Karol Binder
súp.č.

1

2

druh zložky

dôvod
deň zapísania
zapísania a zaradenia
do súpisu
do súpisu

iná majetková
hodnota - §38
VP úpadcu
písm. h) vyhlášky
č. 665/2005 Z. z.

iná majetková
hodnota - §38
VP úpadcu
písm. h) vyhlášky

6.11.2021

6.11.2021

popis

hodnota v
EUR

poznámky výťažok

Obchodný podiel predstavujúci vklad jediného
spoločníka vo výške 6.638,783776 EUR do
spoločnosti JUBIN-invest s.r.o., IČO: 36764167,
6.638,783776
so sídlom Kukuričná 1 831 03 Bratislava, zápis v
OR vedenom Okresný súdom Bratislava I, odd.
Sro, vložka č. 45460/B
Obchodný podiel predstavujúci vklad jediného
spoločníka vo výške 6.640,- EUR do spoločnosti
NOLIN, s.r.o., IČO: 35800321, so sídlom
6.640,Suchohradská 6 841 04 Bratislava, zápis v OR
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vedenom Okresný súdom Bratislava I, odd. Sro,
vložka č. 22900/B

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Palárikova 14, 811
04 Bratislava v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 27OdK/484/2020,– NEOTVÁRAŤ“. Na
návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. . IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Prevzatie veci a sprievodnú dokumentáciu je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 15. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Úspešný záujemca je povinný
predložiť správcovi dokumentáciu k prevodu majetku.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu hnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.

V Bratislave, dňa 12.12.2021

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Majling, PhD.
komplementár
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K068218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máťuš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 366 / 13, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2021 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Jozef Mátuš, nar. 10.11.1976, bytom Seberíniho 386/18, 821 03
Bratislava, spis. zn. 31OdK/45/2021 počas svojej funkcie správcu som zistila podľa § 167v ods. 1ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Týmto oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jozef Mátuš, nar.
10.11.1976, bytom Seberíniho 386/18, 821 03 Bratislava, spis. zn. 31OdK/45/2021 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na dlžníka: Jozef Mátuš, nar. 10.11.1976,
bytom Seberíniho 386/18, 821 03 Bratislava, spis. zn. 31OdK/45/2021 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K068219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mathé Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zumberská 4670 / 1, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/101/2021 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/101/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Pavel Mathé, nar. 1.11.1965, trv. bytom Zumberská 4670/1, 902 01
Pezinok, spis. zn. 27OdK/101/2021 počas svojej funkcie správcu som zistila podľa § 167v ods. 1ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Týmto oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Pavel Mathé, nar.
1.11.1965, trv. bytom Zumberská 4670/1, 902 01 Pezinok, spis. zn. 27OdK/101/2021 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na dlžníka: Pavel Mathé, nar. 1.11.1965, trv.
bytom Zumberská 4670/1, 902 01 Pezinok, spis. zn. 27OdK/101/2021 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca
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K068220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašo Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Alexyho 2936 / 9, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/38/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.05.2021, č. k.: 27OdK/38/2021 (ďalej ako ,,uznesenie“),
v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23. 11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01
Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23.
11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol
ustanovený za správcu dlžníka. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 26.05.2021.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 1. Súpis všeobecnej podstaty
bol zverejnený dňa 29.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 145/2021, nasledovne:
1. Typ súpisnej položky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: TECHNOLIVING, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 619 321, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31537/T
Výška vkladu: 2.324,- EUR
Rozsah splatenia: 2.324,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: (ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Správca týmto vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi písomnú ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku.
Písomná ponuka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko/miesto podnikania,
IČO/dátum narodenia),
návrh kúpnej ceny,
potvrdenie o úhrade zálohy na kúpnu cenu,
adresa na doručovanie,
e – mailová adresa,
originál alebo kópiu plnomocenstva, ak je záujemca zastúpený.

Záujemca zašle ponuku a jej prílohy v slovenskom jazyku alebo s úradným prekladom, alebo ju doručí osobne, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke označenej:
„KONKURZ – PK – 27OdK/38/2021 Juraj Bašo – NEOTVÁRAŤ“
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie podmienky kde bola záloha na celú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
oznámi víťazovi ponukového konania prijatie jeho ponuky. Neúspešných záujemcov správca informuje a vráti im
zálohu na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu_Juraj Bašo_ponuka na OP1.

V Bratislave dňa 07.12.2021
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka

K068221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašo Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Alexyho 2936 / 9, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/38/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.05.2021, č. k.: 27OdK/38/2021 (ďalej ako ,,uznesenie“),
v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23. 11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01
Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23.
11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol
ustanovený za správcu dlžníka. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 26.05.2021.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 2. Súpis všeobecnej podstaty
bol zverejnený dňa 29.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 145/2021, nasledovne:
2. Typ súpisnej položky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: STONE CRAFT s.r.o., so sídlom Na Hraničkách 32, 68201 Vyškov, IČO: 255 45 906, zapísaná v
Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, Oddiel: C, Vložka číslo: 32338
Výška vkladu: 1.364,52 EUR (35.000,- Kč )
Rozsah splatenia: 1.364,52 EUR (35.000,- Kč)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sporný zápis: (ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Správca týmto vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi písomnú ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku.
Písomná ponuka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko/miesto podnikania,
IČO/dátum narodenia),
návrh kúpnej ceny,
potvrdenie o úhrade zálohy na kúpnu cenu,
adresa na doručovanie,
e – mailová adresa,
originál alebo kópiu plnomocenstva, ak je záujemca zastúpený.

Záujemca zašle ponuku a jej prílohy v slovenskom jazyku alebo s úradným prekladom, alebo ju doručí osobne, na
adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke označenej:
„KONKURZ – PK – 27OdK/38/2021 Juraj Bašo – NEOTVÁRAŤ“
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie podmienky kde bola záloha na celú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
oznámi víťazovi ponukového konania prijatie jeho ponuky. Neúspešných záujemcov správca informuje a vráti im
zálohu na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu_Juraj Bašo_ponuka na OP2.

V Bratislave dňa 07.12.2021
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka

K068222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašo Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Alexyho 2936 / 9, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/38/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.05.2021, č. k.: 27OdK/38/2021 (ďalej ako ,,uznesenie“),
v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23. 11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01
Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Juraj Bašo, nar. 23.
11. 1960, trv. byt. Janka Alexyho 2936/9, 841 01 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovený za správcu dlžníka. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 26.05.2021.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 3. Súpis všeobecnej podstaty
bol zverejnený dňa 29.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 145/2021, nasledovne:
3.

Typ súpisnej zložky majetku: Cenný papier

Druh: Iný druh cenného papiera
Forma: Na meno
ISIN: 4110002413
Mena: EUR
Nominálna hodnota: 1ks = 331,94 EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: (ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Správca týmto vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi písomnú ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku.
Písomná ponuka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko/miesto podnikania,
IČO/dátum narodenia),
návrh kúpnej ceny,
potvrdenie o úhrade zálohy na kúpnu cenu,
adresa na doručovanie,
e – mailová adresa,
originál alebo kópiu plnomocenstva, ak je záujemca zastúpený.

Záujemca zašle ponuku a jej prílohy v slovenskom jazyku alebo s úradným prekladom, alebo ju doručí osobne, na
adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke označenej:
„KONKURZ – PK – 27OdK/38/2021 Juraj Bašo – NEOTVÁRAŤ“
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie podmienky kde bola záloha na celú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
oznámi víťazovi ponukového konania prijatie jeho ponuky. Neúspešných záujemcov správca informuje a vráti im
zálohu na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu_Juraj Bašo_ponuka na cenný papier.

V Bratislave dňa 07.12.2021
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka
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K068223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka -, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/443/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/443/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Juraj Tóth, dátum narodenia: 30.08.1967, trvalý pobyt: Miestny
úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty mu bola dňa 22.11.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Inkasáreň s. r. o., so
sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 777 974 pričom celková výška pohľadávky je 153,79 EUR, ktorú
správca dňa 22.11.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Michal Mihálik, PhD. - správca

K068224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkenícka 993/6, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/94/2021 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/94/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Milena Nosková, správkyňa dlžníka: Ľudmila Biharyová, dátum narodenia: 22.06.1965, trvalý pobyt:
Súkenícka 993/6, 900 01 Modra, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty jej bola dňa
02.12.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na
území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom:
Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, IČ: 542 097 902 pričom celková výška pohľadávky je 6.130,43 EUR,
ktorú správkyňa dňa 02.12.2021 zapísala do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Milena Nosková, správkyňa

K068225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bednár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/231/2018 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25OdK/231/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/231/2018 zo dňa 07.11.2018 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Peter Bednár, nar. 27.06.1982, bytom 921 01 Piešťany. 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. Štefana Dostála, so sídlom
kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14.11.2018.
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: Peter Bednár, nar. 27.06.1982, bytom 921 01 Piešťany,
sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K068226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 259, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/75/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/75/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Erika Danielová, nar. 06.09.1971, trvale bytom 906 45 Štefanov 259,
podnikajúceho pod obchodným menom Erika Danielová, IČO: 52 708 438, s miestom podnikania 906 45 Štefanov
259 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Povodská cesta
10, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch – pondelok až piatok v úradných hodinách od 08:00- 12:00 a
13:00-15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: puskar@apadvokat.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 259, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/75/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/75/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Erika Danielová, nar. 06.09.1971, trvale bytom 906 45 Štefanov 259,
podnikajúceho pod obchodným menom Erika Danielová, IČO: 52 708 438, s miestom podnikania 906 45 Štefanov
259 oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť na bankový účet č. SK26 0900 0000
0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok. 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 § 32 od. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K068228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 259, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/75/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/75/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
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(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”

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

Ako správca dlžníka: Erika Danielová, nar. 06.09.1971, trvale bytom 906 45 Štefanov 259, štátny občan SR,
podnikajúceho pod obchodným menom Erika Danielová, IČO: 52 708 438, s miestom podnikania 906 45
Štefanov 259, SR (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, číslo
konania: 60OdK/75/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
As the bankruptcy trustees of the bankrupt Erika Danielová, born on 6th of September 1971, 906 45 Štefanov
259, Slovak Republic, doing businees under a trade name Erika Danielová, IČO: 52 708 438, place of business
906 45 Štefanov 259, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Trnava No. 60OdK/75/2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.12.2021. Dňom
04.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin) on 3rd of
December 2021. Bankruptcy was declared on 4th of December 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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (§ 28 ods. 3
ZKR).
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial report. (§ 28 sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, 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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., which implements
certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
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Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava
zo dňa 26.11.2021 č.k. 60OdK/75/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.12.2021, dňom
04.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Erika Danielová, nar. 06.09.1971, trvale bytom 906 45
Štefanov 259, štátny občan SR, podnikajúceho pod obchodným menom Erika Danielová, IČO: 52 708 438,
s miestom podnikania 906 45 Štefanov 259. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská cesta 10, 929
01 Dunajská Streda, Slovenská republika k číslu konania 60OdK/75/2021. V zmysle článku 55 Nariadenia
platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne emailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma
pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný
alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa
požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie
prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je
zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje
zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je
zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie
pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému
formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí
správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku
inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby
predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom
štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa
začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný.
Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií
Únie, než svoj úradný jazyk.
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 26th of November 2021, file
No. 60OdK/75/2021. This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report
(Bulletin) on 3rd of December 2021. Bankruptcy was declared on 4th of December 2021. The bankruptcy was
declared on the estate of debtor Erika Danielová, born on 6th of September 1971, 906 45 Štefanov 259, Slovak
Republic, doing businees under a trade name Erika Danielová, IČO: 52 708 438, place of business 906 45
Štefanov 259, Slovak Republic. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge
their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak
Republic to the file No. 60OdK/75/2021. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear
the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor
lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if
any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it
became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual
nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs
incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of
those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such
a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets
are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the
amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which
they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of
any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National
Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court,
the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the
official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that
Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings
have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member
State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for
the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka

trustee of the bankrupt

K068229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrábel Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovany nad Dudváhom 153, 919 24 Križovany nad Dudváhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1982
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/297/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/297/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

UBC 2020, k. s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01
Trnava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len
,,Správca“), správca dlžníka: Michal Vrábel, narodený 21.04.1982, trvale bytom 919 24 Križovany nad
Dudváhom 153, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami,
ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, sme nezistili žiaden majetok, ktorý by podliehal
konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa 07.12.2021

UBC 2020, k. s.
správca úpadcu

K068230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrábel Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovany nad Dudváhom 153, 919 24 Križovany nad Dudváhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1982
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/297/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/297/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava zo dňa 01.10.2021, sp. zn. 36OdK/297/2021 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 193/2021 dňa 08.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Michal Vrábel,
narodený 21.04.1982, trvale bytom 919 24 Križovany nad Dudváhom 153 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca – spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917
01, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 2009 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michal Vrábel, narodený 21.04.1982, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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919 24 Križovany nad Dudváhom 153, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

UBC 2020, k.s.
správca

K068231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gábrišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Lenka Gábrišová, nar. 18.11.1981, trvale bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.02.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z Dotazníka vypísaného dlžníčkou a doručeného správcovi dňa 18.05.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníčky
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lenka Gábrišová, nar. 18.11.1981, trvale
bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
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K068232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Roland Vallo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Majka 692, 925 63 Dolná Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/86/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/86/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Peter Roland Vallo, nar. 23.03.1984, trvale bytom Jána Majka 692, 925 63 Dolná Streda týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.02.2021 a priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z Dotazníka vypísaného dlžníkom a doručeného správcovi dňa 27.05.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Roland Vallo, nar. 23.03.1984, trvale
bytom Jána Majka 692, 925 63 Dolná Streda, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K068233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Surányiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padáň 93, 929 01 Padáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/239/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ponuka na speňaženie majetku – 2.kolo ponukového konania
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Eva Surányiová, nar.
17.03.1984, trvale bytom 929 01 Padáň 93, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167q zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet speňaženia
Ponúkaný majetok tvoria hnuteľné veci, patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 202/2021 zo dňa 20.10.2021, a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI
Poradové
číslo
1.

2.

Popis hnuteľnej veci

Výrobné
číslo/ súpisová
evidenčné číslo
hodnota
Motorové vozidlo: RENAULT SCENIC, rok výroby: 2002, zdvihový objem valcov: 1598 EČV: DS074DX,
300,- EUR
cm3, druh paliva: benzín, farba: strieborná metalíza svetlá, počet najazdených km: 255 VIN:
686 km, stratený veľký technický preukaz, platnosť STK: do 26.04.2020, platnosť EK: do VF1JA0B0527625255
26.02.2022, stav: pojazdné, zlý technický stav
Motorové vozidlo: CITROEN ZX, rok výroby: 1995, zdvihový objem valcov: 1360 cm3, EČV: DS257EJ
100,- EUR
druh paliva: benzín, farba: modrá metalíza, platnosť STK: do 12.12.2017, platnosť EK: do VIN:
27.10.2017, stav: nepojazdné, pokazený motor
VF7N2B10006B17393

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie hnuteľného majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/239/2020, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr.
Nikoleta Zajko, Veterná 43, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty do 15:00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať.
Záujemca
Do 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh odplaty za odkúpenie peňažnej pohľadávky;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia o odkúpenie peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
odplatu za odkúpenie pohľadávok, a to vo výške celej ponúknutej odplaty na bankový účet správcu IBAN: SK71
1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr
do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka
započíta na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý
súčasne predloží najvyššiu ponuku na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky, rozhodne o víťazovi žreb v zmysle § 167p ods.
2 ZKR.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka
bola podaná včas, či obsahuje všetky a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk
záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky. Po akceptácií výzvy úspešným záujemcom, uzavrie
správca ako postupca s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom zmluvu o postúpení
pohľadávky za ponúknutú odplatu.
V Šamoríne, dňa 10.12.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K068234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 382/38, 930 02 Orechová Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/276/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/276/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2502/ 1, výmera 924 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 53,42 €
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Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2502/ 3, výmera 837 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 48,39 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4033, výmera 151 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2011, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,08 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4034, výmera 68 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2011, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 1,84 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3717, výmera 108 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2012, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,92 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4043, výmera 94 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2573, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,54 €
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4044, výmera 158 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2573, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,27 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2750, výmera 147 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 8,50 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2751/ 1, výmera 86 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,33 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2752/ 2, výmera 575 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 15,54 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4227, výmera 9482 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 256,31 €
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4228, výmera 3204 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 16,94 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4229, výmera 3438 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 92,93 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5867, výmera 457 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky
Súpisová hodnota majetku: 2,42 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 15
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5868, výmera 7981 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 215,74 €
Dátum zapísania:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 16
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7408, výmera 5094 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 26,94 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 17
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8019, výmera 4957 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 134,00 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2731, výmera 331 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/96 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 1,75 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 19
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2732/ 1, výmera 350 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 9,50 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 20
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2733/ 2, výmera 76 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,05 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 21
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2734, výmera 187 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 10,81 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 22
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5979, výmera 2726 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
21/2016 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3233, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,80 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 23
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7260, výmera 2420 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/48 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 25,60 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 24
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4384, výmera 4075 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3353, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 220,30 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 25
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5775, výmera 4996 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3353, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 270,10 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 26
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7661, výmera 1302 m2, druh pozemku: orná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 4346, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 70,39 €
Dátum zapísania: 09.12.2021

Insolvenčný správca, k.s.
SKP úpadcu D. Szalayová

K068235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košolná 204, 919 01 Košolná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/123/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/123/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Lenka Škodová, nar. 24.06.1986, trvale bytom 919 01 Košolná 204, týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.04.2021 a 20.04.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z Dotazníka vypísaného dlžníčkou a doručeného správcovi dňa 30.06.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lenka Škodová, nar. 24.06.1986, trvale
bytom 919 01 Košolná 204, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 361, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/45/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/45/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Tibor Gaál, narodený 03.07.1991, trvale
bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 361, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/45/2021, týmto oznamuje, že
v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov súpisovú zložku majetku ev. č. 1:
Evidenčné Hnuteľné veci
číslo
Popis hnuteľnej veci
1.

Motorové
vozidlo
MAREA WEEKEND,
2000

Výrobné číslo/ Evidenčné Stav
Súpisová
číslo
hodnota
FIAT, VIN:
Technický stav motorového vozidla zodpovedá roku
r. v: ZFA18500002035932,
jeho výroby a najazdeným kilometrom (približne 300,- EUR
EČ: SA452BB
200.000 km)

zapísanú v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 121/2021 zo dňa 24.06.2021, sa
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a prestáva podliehať konkurzu.
V Šamoríne, dňa 10.12.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K068237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Šebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
x x, 921 01 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/151/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/151/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Miroslava Šebová, nar. 06.06.1970, trvale bytom 921 01 Piešťany, týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.03.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z Dotazníka
vypísaného dlžníčkou a doručeného správcovi dňa 22.07.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslava Šebová, nar. 06.06.1970, trvale
bytom 921 01 Piešťany, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K068238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eu business, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mliečany 63 / 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 190 055
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- eu business, s.r.o., so sídlom Mliečany 63, Dunajská Streda 929 01,
IČO: 48 190 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37170/T
(ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 26K/6/2021, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje veriteľom konkurzného konania, že kauciu za
účelom popierania pohľadávok je možné poukazovať na bankový účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu SK46
7500 0000 0040 2978 7976, pričom veriteľ ako variabilný symbol uvedenie číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K068239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Bálint
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kubinu 6938/22, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/201/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/201/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Andrej Bálint, nar. 12.10.1973, trvale bytom Andreja Kubinu 6938/22, 917 01 Trnava týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 15.06.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z Dotazníka vypísaného dlžníkom a doručeného správcovi dňa 12.10.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Andrej Bálint, nar. 12.10.1973, trvale bytom Andreja
Kubinu 6938/22, 917 01 Trnava, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K068240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 361, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/45/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.04.2021, sp. zn.: 36OdK/45/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 79/2021 zo dňa 27.04.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Tibor
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Gaál, narodený 03.07.1991, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 361, štátny občan SR (ďalej len
„Dlžník“). Týmto uznesením bola súčasne ustanovená do funkcie správcu Dlžníka JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom
konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 10.12.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou zverejnenia o všeobecnej
podstate dlžníka (čiastka OV 121/2021 zverejnená dňa 24.06.2021), správca týmto v súlade s ustanovením §
167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Tibor Gaál, narodený 03.07.1991, trvale
bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 361, štátny občan SR sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h 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. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak by v konkurze vyhlásenom podľa druhej
časti prvej hlavy bol inak oprávnený odporovať správca. Oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Šamoríne, dňa 10.12.2021

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. správca

K068241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Reháková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica x, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/170/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/170/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Alena Reháková, nar. 01.07.1962, trvale bytom 909 01 Skalica týmto oznamuje, že podľa
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zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.04.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z Dotazníka
vypísaného dlžníčkou a doručeného správcovi dňa 03.08.2021 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe
týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alena Reháková, nar. 01.07.1962, trvale
bytom 909 01 Skalica, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K068242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Petrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/122/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/122/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky:
·

Iná majetková hodnota:

Zrážky z dôchodku úpadcu za obdobie 14.05.2021 - 11.06.2021
·
·
p.č.
1/

Súpisová hodnota spolu: 16,17€
Dôvod zaradenia: časť dôchodku, ktorý v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.
Mesiac, rok
14.05.2021 - 11.06.2021

Deň zaradenia
06.12.2021

Suma EUR
16,17€

JUDr. Štefan Dostál, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Hrotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 734/27, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/302/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/302/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Arpád Hrotko,
narodený 05.09.1963, trvale bytom Kpt. Nálepku 734/27, 924 01 Galanta (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, správca, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 175/2019 zo dňa 11.09.2019.
Poradové
číslo
1.

Popis hnuteľnej veci
Mobilný telefón: Motorola E4,
škrabance na viacerých častiach

Miesto kde sa vec nachádza

stav:

používaný,

súpisová
hodnota
opotrebený, U dlžníka - Kpt. Nálepku 734/27, 924 40,- EUR
01 Galanta

Správca v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty Úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019:
A. HNUTEĽNÉ VECI

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne dňa 10.12.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca
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K068244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 251
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, IČO: 36 253 251 týmto aktualizuje
súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2019 zo dňa 18.01.2019,
v znení neskorších doplnení a aktualizácii v rozsahu súpisových hodnôt a aktuálnych identifikačných údajov
dlžníkov nižšie uvedených súpisových zložiek.
Peňažné pohľadávky:
Dlžník
Meno a priezvisko/
ulica,
názov dlžníka
číslo
Blažej Baran

-

15

EUROFARMA,
s.r.o.
(právny
nástupca Pri
EUROSTAV
1
MICHALOVCE
s.r.o. v konkurze)

Mlyne

Dlžník
mesto

Dlžník
PSČ

Dlžník
Suma
Právny dôvod Faktúra
Dlžník IČO
Mena
štát
v EUR
vzniku
č.

Oreské

072 23

SR

37314203

EUR Pohľadávka
z obchodného
styku

11160078 08.07.2016 1,00 EUR

Michalovce 071 01

SR

10
Pohľadávka
46548009
200,00 EUR z obchodného
(36607410)
EUR
styku

11150138 25.11.2015 1,00 EUR

436,00
EUR

33
Pohľadávka
600,00 EUR z obchodného
EUR
styku
1
Pohľadávka
873,30 EUR z obchodného
EUR
styku
Pohľadávka
840,00
EUR z obchodného
EUR
styku
12
Pohľadávka
661,68 EUR z obchodného
EUR
styku
2
Pohľadávka
529,87 EUR z obchodného
EUR
styku
Pohľadávka
336,00
EUR z obchodného
EUR
styku
2
Pohľadávka
486,64 EUR z obchodného
EUR
styku

Splatnosť

Súpisová
hodnota

Marek Veverka

Bány 7

Pohronská
Polhora

976 56

SR

41771346

Marek Veverka

Bány 7

Pohronská
Polhora

976 56

SR

41771346

MEL-AGRO s.r.o.

Mlynská
1461

Vranov nad
093 01
Topľou

SR

36487546

Tačár Alexander - Vrbnica
SHR
136

Vrbnica

072 16

SR

31963587

Tačár Alexander - Vrbnica
SHR
136

Vrbnica

072 16

SR

31963587

Tačár Alexander - Vrbnica
SHR
136

Vrbnica

072 16

SR

31963587

Tačár Alexander - Vrbnica
SHR
136

Vrbnica

072 16

SR

31963587

040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

2
Pohľadávka
400,00 EUR z obchodného
EUR
styku

17150009 28.02.2015 1,00 EUR

040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

2
Pohľadávka
045,60 EUR z obchodného
EUR
styku

17150077 23.12.2015 1,00 EUR

Alžbetina
Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
Alžbetina
Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
Alžbetina

10160833 31.08.2016 1,00 EUR

10160888 18.09.2016 1,00 EUR

15160254 26.07.2016 1,00 EUR

15150343 28.10.2015

15150387 26.11.2015 25,30 EUR

10151460 29.12.2015 3,36 EUR

15150444 05.01.2016 24,87 EUR
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Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
Alžbetina
Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
Alžbetina
Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
Alžbetina
Arteon Wood, s.r.o. 28
Košice
(predtým
(predtým (predtým
WOODPECKER
Malé
Malé
SK, s.r.o.)
Leváre č. Leváre)
122)
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040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

1
Pohľadávka
054,74 EUR z obchodného
EUR
styku

15160058 18.03.2016 1,00 EUR

040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

1
Pohľadávka
330,92 EUR z obchodného
EUR
styku

15160063 18.03.2016 1,00 EUR

040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

9
Pohľadávka
504,72 EUR z obchodného
EUR
styku

15160065 21.03.2016 1,00 EUR

040 01
(predtým SR
908 74)

36549738

48,12
EUR

Pohľadávka
EUR z obchodného
styku

10160373 16.05.2016 1,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K068245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 382/38, 930 02 Orechová Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/276/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložiek
majetku č. 1 až 26 patriacich do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k.
28OdK/276/2019, na majetok úpadcu Denisa Szalayová:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2502/ 1, výmera 924 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 53,42 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2502/ 3, výmera 837 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 48,39 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4033, výmera 151 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2011, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,08 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4034, výmera 68 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2011, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 1,84 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3717, výmera 108 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2012, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,92 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4043, výmera 94 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2573, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,54 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4044, výmera 158 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2573, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,27 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2750, výmera 147 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
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Súpisová hodnota majetku: 8,50 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2751/ 1, výmera 86 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,33 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2752/ 2, výmera 575 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 2574, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 15,54 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4227, výmera 9482 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 256,31 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4228, výmera 3204 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 16,94 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4229, výmera 3438 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 92,93 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5867, výmera 457 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
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Zámky
Súpisová hodnota majetku: 2,42 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 15
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5868, výmera 7981 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 215,74 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 16
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7408, výmera 5094 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/32 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 26,94 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 17
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8019, výmera 4957 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3097, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 134,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2731, výmera 331 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/96 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 1,75 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 19
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2732/ 1, výmera 350 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 9,50 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 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

217

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2733/ 2, výmera 76 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 2,05 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 21
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2734, výmera 187 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/96 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 10,81 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 22
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5979, výmera 2726 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
21/2016 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3233, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 4,80 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 23
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7260, výmera 2420 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/48 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové
Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 25,60 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 24
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4384, výmera 4075 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3353, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 220,30 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 25
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5775, výmera 4996 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 3353, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 270,10 €
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 26
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7661, výmera 1302 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Zemné, Obec Zemné, Okres Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 4346, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky.
Súpisová hodnota majetku: 70,39 €

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 1. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.3 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.3).
1.2

Najnižšie podanie je vo výške 700,-EUR.

1.3
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
1.4
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Insolvenčný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
1.5
Ponuka záujemcu sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurz
28OdK/276/2019, úpadca Denisa Szalayová, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.
1.6

Predmet speňažovania sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností, ako aj náklady na vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva a na úradné overenie podpisov
zmluvných strán na uvedenej zmluve, znáša nadobúdateľ nehnuteľností. Náklady na vypracovanie zmluvy
o prevode vlastníctva sú vo výške 150,-EUR. Náklady podľa tohto dobu nie sú zahrnuté v cene (odplate) za
predmet speňažovania.
1.8
Speňažované súpisové zložky majetku sa predávajú všetky spolu, nie je možné dať na ponuku len na
jednu alebo len na niektoré súpisové zložky majetku.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).
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4. Označenie predmetu kúpy.
5. Návrh ceny (odplaty).
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.5, sa neprihliada.

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet speňažovania.
3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Szalayová

K068246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujdoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 417, 925 17 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/303/2021 S1746-72
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/303/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Ladislav Bujdoš, nar. 21.03.1991, 925 71 Trnovec nad Váhom 417, týmto vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku
všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 1 Súpisu všeobecnej podstaty:
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Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 1,9 tdi, farba šedá metalíza
EČV: SA772CN, VIN: TMBGS21Z182149051, motor NM 1896 cm3
Rok výroby: 2008
Stav opotrebenia: nepojazdné, opotrebované s prihliadnutím na vek vozidla, najazdené 296 tis. km
Súpisová hodnota: 300,- €
Bližšie informácie o vozidle je možné získať u správcu.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva vozidlo v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť, faktický ani
právny stav, ani funkčnosť vozidla.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva v registri vozidiel a náklady
na prevzatie vozidla do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/303/2021 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. decembra 2021, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí
byť ponuka doručená správcovi predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie vozidla, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č. SK21
8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky k úhrade je
potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné meno/názov
záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 100 %
súpisovej hodnoty vozidla.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o predaji vozidla. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
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zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
9. V prípade, že oprávnená osoba využije svoje právo podľa § 167r ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, postup podľa bodu 8 sa nepoužije.
V Sládkovičove 10. decembra 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K068247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Földesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Mládeže 120/22, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/292/2021 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/292/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Monika Földesová, dát. narodenia 20.01.1983, trvale bytom: Nám.
Mládeže 120/22, 932 01 Veľký Meder, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok
boli zapísané nasledovné pohľadávky:
Prihlásená suma (v Zapísaná do zoznamu pohľadávok
EUR)
pod číslom

Veriteľ

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, sídlo: Pajštúnska 5, 851 01
803,95
Bratislava - mestská časť Petržalka
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, sídlo: Pajštúnska 5, 851 01
156,30
Bratislava - mestská časť Petržalka
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, sídlo: Pajštúnska 5, 851 01
1.528,52
Bratislava - mestská časť Petržalka
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, sídlo: Pajštúnska 5, 851 01
1.094,48
Bratislava - mestská časť Petržalka

11
12
13
14

K068248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Köberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu : Peter
Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/14/2015, týmto v zmysle ustanovenia § 76 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dopĺňa súpis oddelenej podstaty veriteľa
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava o nové súpisové
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zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky
4
Typ súpisovej zložky
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota v €
9,06
Hodnota (trhová) v €
9,06
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
13.06.2016 a 07.04.2017, preplatok na vodnom
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484, so sídlom: Priemyselná 10, 921 79
sídlo/nar./IČO)
Piešťany
Suma (istina + príslušenstvo)
9,06 EUR
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
preplatok na vodnom súvisiaci s nehnuteľnosťou v oddelenej podstate

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník
(meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

5
Peňažná pohľadávka
1.033,32
1.033,32
1/1
08.12.2016 a 10.01.2017, preplatok na dodávke elektriny
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava
1.033,32 EUR
preplatok na dodávke elektriny súvisiaci s nehnuteľnosťou v oddelenej podstate

JUDr. Marek Piršel, správca

K068249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PNEUMAT INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská 699/8 / 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 443 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2013 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11. Nehnuteľnosť – pozemok:

parcelné číslo: 10570/2
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera: 432 m2
register: „C“
číslo LV: 3879
obec: Bratislava – m.č. Ružinov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k.ú.: Nivy
okres: Bratislava II
spoluvlastnícky podiel: 1/1
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 209.986,- eur
Deň zapísania majetku:

10.12.2021

Poznámka o spornom zápise:
Dôvod sporného zápisu:
V príslušnom katastri nehnuteľností je namiesto úpadcu evidovaný iný vlastník, pričom zápis iného vlastníka bol
vykonaný na základe absolútne neplatnej zmluvy o predaji časti podniku.
Označenie osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Liberálny dom s.r.o., sídlom 821 09 Bratislava, Priemyselná 8, IČO: 36 869 201.
Deň sporného zápisu:
10.12.2021

12. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 10570/7
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera: 838 m2
register: „C“
číslo LV: 3879
obec: Bratislava – m.č. Ružinov
k.ú.: Nivy
okres: Bratislava II
spoluvlastnícky podiel: 1/1
štát: Slovensko
súpisová hodnota: 407.355,- eur
Deň zapísania majetku:

10.12.2021

Poznámka o spornom zápise:
Dôvod sporného zápisu:

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

224

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

V príslušnom katastri nehnuteľností je namiesto úpadcu evidovaný iný vlastník, pričom zápis iného vlastníka bol
vykonaný na základe absolútne neplatnej zmluvy o predaji časti podniku.
Označenie osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Liberálny dom s.r.o., sídlom 821 09 Bratislava, Priemyselná 8, IČO: 36 869 201.
Deň sporného zápisu:
10.12.2021

13. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 15294/37
druh pozemku: ostatná plocha
výmera: 79 m2
register: „C“
číslo LV: 3879
obec: Bratislava – m.č. Ružinov
k.ú.: Nivy
okres: Bratislava II
spoluvlastnícky podiel: 1/1
štát: Slovensko
súpisová hodnota: 38.400,- eur
Deň zapísania majetku:

10.12.2021

Poznámka o spornom zápise:
Dôvod sporného zápisu:
V príslušnom katastri nehnuteľností je namiesto úpadcu evidovaný iný vlastník, pričom zápis iného vlastníka bol
vykonaný na základe absolútne neplatnej zmluvy o predaji časti podniku.
Označenie osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Liberálny dom s.r.o., sídlom 821 09 Bratislava, Priemyselná 8, IČO: 36 869 201.
Deň sporného zápisu:
10.12.2021

14. Nehnuteľnosť – stavba:
popis: EURODOM-Priemyselná ul. 8
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súpisné číslo: 16318
parcelné číslo:10570/2
číslo LV: 3879
obec: Bratislava – m.č. Ružinov
k.ú.: Nivy
okres: Bratislava II
štát: Slovensko
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 2.937.606,- eur
Deň zapísania majetku:

10.12.2021

Poznámka o spornom zápise:
Dôvod sporného zápisu:
V príslušnom katastri nehnuteľností je namiesto úpadcu evidovaný iný vlastník, pričom zápis iného vlastníka bol
vykonaný na základe absolútne neplatnej zmluvy o predaji časti podniku.
Označenie osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Liberálny dom s.r.o., sídlom 821 09 Bratislava, Priemyselná 8, IČO: 36 869 201.
Deň sporného zápisu:
10.12.2021

K068250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuna Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/75/2021 S1746-23
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/75/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mgr. Ladislav Kuna, nar. 14.06.1970, 917 01 Trnava, účastníkom konania oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na adrese
office@comerset.sk.
V Sládkovičove 10. decembra 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K068251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuna Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/75/2021 S1746-24
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/75/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 23OdK/75/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 231/2021 zo dňa 02.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Mgr. Ladislav Kuna, nar. 14.06.1970, 917 01 Trnava. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
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však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného
súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
V Sládkovičove 10. decembra 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 23OdK/75/2021, published in Commercial Journal No. 231/2021 on
December 02, 2021, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Mgr. Ladislav Kuna, born on June 14,
1970, with permanent residence 917 01 Trnava, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „the BRA“) the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, in one original to
the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided
into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency.
If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sládkovičovo, December 10, 2021
Mgr. Daniel Poturnay, Bankruptcy Trustee
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K068252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frťal Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rohov 93, 906 04 Rohov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/43/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/43/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Frťal, narodený 13.08.1991, trvale bytom
906 04 Rohov 93 týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 85101, IČO: 35724803, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 17240,52 €.
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 85101, IČO: 35724803, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 416,45 €.
Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

JUDr. Hana Sopko, správca

K068253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
-- --, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2021S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.09.2021 č. k.: 36OdK/279/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 183/2021 zo dňa 23.09.2021 , bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mikuláš
Tóth, narodený 10.01.1966, trvale bytom 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom
Mikuláš Tóth, IČO: 44 491 921, s miestom podnikania 946 19 Trávnik 128, s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou od 05.07.2017 a do funkcie správcu bol ustanovený: Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 298 458, značka správcu: S1700.
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhotovený súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový
úrad , so sídlom: Hlboká 8/1, Trnava, IČO: 424995000012 , s prihláseným zabezpečovacím záložným právom
v prvom poradí na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 100184977/2021 zo dňa 02.02.2021, pod Z
-1455/2021:
Súpisová zložka č.1
druh
Orná pôda
parcela
Parcela registra „ C “
výmera v m²
3834
štát
Slovenská republika
obec
Trávniky
názov
katastrálneho Trávniky
územia
číslo listu vlastníctva
286
Parcelné číslo
583/93
spoluvlastnícky
podiel 1/6
dlžníka
hodnota
zapisovaného 639,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
20.11.2021
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
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

Súpisová zložka č.2
druh
Trvalé trávne porasty
parcela
Parcela registra „ E “
výmera v m²
1751
štát
Slovenská republika
obec
Kolárovo
názov
katastrálneho Kolárovo
územia
číslo listu vlastníctva
7265
Parcelné číslo
14771/1
spoluvlastnícky
podiel 11/450
dlžníka
hodnota
zapisovaného 21,40 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
20.11.2021
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
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

Súpisová zložka č.3
druh
Trvalé trávne porasty
parcela
Parcela registra „ E “
výmera v m²
2280
štát
Slovenská republika
obec
Kolárovo
názov
katastrálneho Kolárovo
územia
číslo listu vlastníctva
7265
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Parcelné číslo
14771/2
spoluvlastnícky
podiel 11/450
dlžníka
hodnota
zapisovaného 27,86 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
20.11.2021
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
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

Súpisová zložka č.4
druh
Orná pôda
parcela
Parcela registra „ E “
výmera v m²
752
štát
Slovenská republika
obec
Trávniky
názov
katastrálneho Trávniky
územia
číslo listu vlastníctva
618
Parcelné číslo
583/49
spoluvlastnícky
podiel 1/6
dlžníka
hodnota
zapisovaného 125,33 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
20.11.2021
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
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca

K068254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračko Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 7972 / 60A, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/168/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1634 týmto ako
správca dlžníka Ľubomír Oračko, narodený 28.02.1973, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, 917 02 Trnava
(ďalej aj ako len „Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom
šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ
podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

231

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca

K068255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaštín-Stráže --, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/295/2021S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/295/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Katarína Šimková, narodená 14.07.1986, trvale bytom
908 41 Šaštín-Stráže, podnikajúceho pod obchodným menom Katarína Šimková, IČO: 46 140 620, s miestom
podnikania Hurbanova 595/42, 908 01 Kúty, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.10.2017,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária
CPP v Trnave, Pekárska 11,917 01 Trnava , Uznesením Okresného súdu Trnava pod č. k. 26OdK/295/2021 13, zo dňa 1. októbra 2021. 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
ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z sa k o n č í a
týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K068256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Srňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 890, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/242/2021S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/242/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Silvia Srňanová, narodená 08.01.1977, trvale bytom
925 32 Veľká Mača 890, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Uznesením Okresného súdu Trnava
pod č. k. 26OdK/242/2021 - 23, zo dňa 9. septembra 2021. 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
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konkurzu , správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
k o n k u r z sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“

Ing. Dagmar Macháčková , správca

K068257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madera Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 329, 821 08 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/162/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1634 týmto ako
správca dlžníka Vojtech Madera, narodený 20.04.1969, trvale bytom 925 21 Sládkovičovo (ďalej aj ako len
„Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny
majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2
zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku
Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Hana Sopko LL.M., správca

K068258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkociová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870 / 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/210/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/210/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1634 týmto ako
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správca dlžníka Miroslava Barkociová, narodená 01.06.1977, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01
Senica (ďalej aj ako len „Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po
vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu
žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie
šetrenie ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Hana Sopko LL.M., správca

K068259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radi František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 177 / 8, 811 04 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/324/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/324/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Frťal, narodený 13.08.1991, trvale bytom
906 04 Rohov 93 týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 1445,86 €
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 1766,92 €
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 3883,92 €
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 1034,12 €
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 1334,87 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 85101, IČO: 35724803, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 623,45 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 85101, IČO: 35724803, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 30474,11 €

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

JUDr. Hana Sopko, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1 1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/55/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Horvátová, narodená 10.01.1981, trvale
bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 85101, IČO: 35724803, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 5326,61 €
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 598,
prihlásená suma pohľadávky v celkovej sume 17820,17 €

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

JUDr. Hana Sopko, správca

K068261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baliga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 49 / 17, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/257/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/257/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
všeobecná podstata
POZEMOK: 1.
druh: ostatná plocha
obec: Považská Bystrica

výmera: 2.367 m2
parc. č.: 4835/1

číslo LV: 4903
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “C“

súpisová hodnota: 10.982,88 €
hodnota podielu: 2,10 €

POZEMOK: 2.
druh: ostatná plocha
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 2.183 m2
parc. č.: 4835/2
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “C“

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 10.129,12 €
hodnota podielu: 1,98 €

POZEMOK: 3.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 4.015 m2
parc. č.: 3090
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “E“

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 156,99 €
hodnota podielu: 0,03 €

POZEMOK: 4.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 554.489 m2
parc. č.: 3091
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “E“

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 2.572.828,96 €
hodnota podielu: 502,74 €

POZEMOK: 5.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 420.707 m2
parc. č.: 4831
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “E“

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 1.952.080,48 €
hodnota podielu: 381,58 €

POZEMOK: 6.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

POZEMOK: 7.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

POZEMOK: 8.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 154.395 m2
parc. č.: 4832
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “E“

výmera: 1.300 m2
parc. č.: 4833
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “E“

výmera: 98.580 m2
parc. č.: 4834
spoluvlastnícky podiel: 21/107456
parcela reg. KN “C“

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 716.392,8 €
hodnota podielu: 140,07 €

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 6.032 €
hodnota podielu: 1,26 €

číslo LV: 4903
štát: SR
súpisová hodnota: 457.411,20 €
hodnota podielu: 89,46 €
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V Trenčíne dňa 10.12.2021

JUDr. Andrej Jaroš, S373
správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Miroslav Baliga
číslo konania : 38OdK/257/2021 - 16

K068262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulovič Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 2549 / 4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/286/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Paulovič, nar. 20.07.1977, trvale bytom
Puškinova 2549/4, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 38OdK/286/2021 týmto
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 10.12.2021

Mgr. Martin Berec – správca

K068263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kubo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrila a Metoda 1315/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/286/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/286/2021
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

237

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Rastislav Kubo, nar. 15. 12. 1978,
trvale bytom: Cyrila a Metoda 1315/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, podnikajúceho pod obchodným menom:
Rastislav Kubo, IČO: 41 791 771, miesto podnikania: Karpatská 2621/12, 911 01 Trenčín, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil
pohľadávky v celkových sumách 57,50 € a 120,00 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 28 a 29.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K068264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luteránová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec - Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/427/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/427/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Luteránová, nar. 22.01.1992, trvale bytom Chrenovec 710, 972 32
Chrenovec- Brusno, podnikajúci pod obchodným menom Mária Luteránová s miestom podnikania Chrenovec 710,
972 32 Chrenovec- Brusno, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/427/2021, 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
azitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 10. decembra 2021
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K068265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luteránová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec - Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/427/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/427/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka Mária Luteránová, nar. 22.01.1992, trvale bytom Chrenovec 710, 972 32
Chrenovec- Brusno, podnikajúci pod obchodným menom Mária Luteránová s miestom podnikania Chrenovec 710,
972 32 Chrenovec- Brusno, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/427/2021, 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

238

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

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 10. decembra 2021
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K068266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luteránová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec - Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/427/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/427/2021
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./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Mária Luteránová, nar.
22.01.1992, trvale bytom Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec- Brusno, podnikajúci pod obchodným menom Mária
Luteránová s miestom podnikania Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec- Brusno, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/427/2021, občan SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
38OdK/427/2021 zo dňa 3.12.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 236/2021 zo dňa 9.12.2021,
vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Mária Luteránová, nar. 22.01.1992, trvale bytom Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec- Brusno, podnikajúci pod
obchodným menom Mária Luteránová s miestom podnikania Chrenovec 710, 972 32 Chrenovec- Brusno, občan
SR pod sp. zn.: 38OdK/427/2021, I hereby declare that it was on the debtor's property By order of the District
Court Trenčín, no. 38OdK/427/2021 of 3.12.2021 published in Commercial Journal no. 236/2021 of 9.12.2021,
declared bankrupt and I was appointed as the administrator 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.
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In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.

Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Považskej Bystrici dňa 10.12.2021/ In Považská Bystrica, on 10.12.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K068267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 564, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/330/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/330/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Marián Pavlík, nar. 4.10.1978, trvale bytom Hrnčiarové 564, 916
12 Lubina, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 28.9.2021, sp. zn.
40OdK/330/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č. 191/2021 pod č. K051447, dňa 5.10.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej 346/1,
017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 564, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
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Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/330/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/330/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Marián Pavlík, nar. 4.10.1978, trvale bytom Hrnčiarové 564, 916
12 Lubina, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 28.9.2021, sp. zn.
40OdK/330/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č. 191/2021 pod č. K051447, dňa 5.10.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje 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, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica.
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 403302021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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 alebo 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.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 564, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/330/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/330/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Marián Pavlík, nar. 4.10.1978, trvale bytom Hrnčiarové 564, 916 12 Lubina, občan SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 28.9.2021, sp. zn. 40OdK/330/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č.
191/2021 pod č. K051447, dňa 5.10.2021 bol vyhlásený konkurz.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: MMarián Pavlík, born 4.10.1978, dominiciled ul. Hrnčiarové 564, 916 12
Lubina, Slovakia, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Trenčín, No. 40OdK/330/2021 dated 28.9.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 6.10.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy was declared on 6.10.2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or expert opinion
(in case of a non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court does not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of the claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of the limitation period
and termination of the right as exercising the right at court.
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).
A creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings
if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied
only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by the realization of property, which ensure his
claim, however, the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim
probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed in the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominated and in writing notify the trustee. (§ 29,
section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K068270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habalová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/393/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/393/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Viera Habalová, rod. Blahová, nar. 14.2.1972, trvale bytom
Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
10.11.2021, sp. zn. 38OdK/393/2021-14, ktoré bolo publikované v OV č. 220/2021 pod č. K061223, dňa
16.11.2021 bol vyhlásený konkurz, oznamuje že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na
ul. Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk,
telefonicky na t. č. 0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habalová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/393/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/393/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Viera Habalová, rod. Blahová, nar. 14.2.1972, trvale bytom
Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
10.11.2021, sp. zn. 38OdK/393/2021-14, ktoré bolo publikované v OV č. 220/2021 pod č. K061223, dňa
16.11.2021 bol vyhlásený konkurz, oznamuje 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, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica.
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 383932021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sa popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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 alebo 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.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habalová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/393/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/393/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Viera Habalová, rod. Blahová, nar. 14.2.1972, trvale bytom Tehelná 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, občan SR
(ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 10.11.2021, sp. zn. 38OdK/393/2021-14, ktoré bolo
publikované v OV č. 220/2021 pod č. K061223, dňa 16.11.2021 bol vyhlásený konkurz.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Viera Habalová, born 14.2.1972, dominiciled ul. Tehelná 84, 958 52
Žabokreky nad Nitrou, Slovakia, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court in Trenčín, No. 38OdK/393/2021 dated 10.11.2021 bankruptcy was declared on the
Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 17.11.2021
The bankruptcy was declared on 17.11.2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or expert opinion
(in case of a non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court does not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of the claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of the limitation period
and termination of the right as exercising the right at court.
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).
A creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings
if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied
only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by the realization of property, which ensure his
claim, however, the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim
probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed in the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominated and in writing notify the trustee. (§ 29,
section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K068273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedík Miloslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárska ulica 162 / 16, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 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
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/365/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Miloslav Šedík, nar. 11.06.1957, trvale bytom Cementárska ulica
162/16, 018 63 Ladce, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 19.10.2021, sp. zn.
40OdK/365/2021, ktoré bolo publikované v OV č. 205/2021 pod č. K056124, dňa 25.10.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej 346/1,
017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedík Miloslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárska ulica 162 / 16, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/365/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Miloslav Šedík, nar. 11.06.1957, trvale bytom Cementárska ulica
162/16, 018 63 Ladce, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 19.10.2021, sp. zn.
40OdK/365/2021, ktoré bolo publikované v OV č. 205/2021 pod č. K056124, dňa 25.10.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje 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, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica.
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 403652021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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 alebo 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.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, 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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K068275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedík Miloslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárska ulica 162 / 16, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/365/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Miloslav Šedík, nar. 11.06.1957, trvale bytom Cementárska ulica 162/16, 018 63 Ladce, občan SR (ďalej len
„dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 19.10.2021, sp. zn. 40OdK/365/2021, ktoré bolo publikované
v OV č. 205/2021 pod č. K056124, dňa 25.10.2021 bol vyhlásený konkurz.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Miloslav Šedík, born 11.06.1957, dominiciled ul. Cementárska ulica 162/16,
018 63 Ladce, Slovakia, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Trenčín, No. 40OdK/365/2021 dated 19.10.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 26.10.2021
The bankruptcy was declared on 26.10.2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or expert opinion
(in case of a non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court does not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of the claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of the limitation period
and termination of the right as exercising the right at court.
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).
A creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings
if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied
only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by the realization of property, which ensure his
claim, however, the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim
probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed in the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominated and in writing notify the trustee. (§ 29,
section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K068276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandorová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 653/37, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/424/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/424/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Daniela Šandorová, nar. 17.8.1983, trvale bytom Opatovská
653/37, 911 01 Trenčín, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 1.12.2021, sp. zn.
40OdK/424/2021-16, ktoré bolo publikované v OV č. 234/2021 pod č. K066249, dňa 7.12.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej 346/1,
017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandorová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 653/37, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/424/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/424/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Daniela Šandorová, nar. 17.8.1983, trvale bytom Opatovská
653/37, 911 01 Trenčín, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 1.12.2021, sp. zn.
40OdK/424/2021-16, ktoré bolo publikované v OV č. 234/2021 pod č. K066249, dňa 7.12.2021 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje 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, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica.
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 404242021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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 alebo 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.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K068278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandorová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 653/37, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/424/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/424/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Daniela Šandorová, nar. 17.8.1983, trvale bytom Opatovská 653/37, 911 01 Trenčín, občan SR (ďalej len
„dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 1.12.2021, sp. zn. 40OdK/424/2021-16, ktoré bolo publikované
v OV č. 234/2021 pod č. K066249, dňa 7.12.2021 bol vyhlásený konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Daniela Šandorová, born 17.8.1983, dominiciled ul. Opatovská 653/37, 911 01
Trenčín, Slovakia, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Trenčín, No. 40OdK/424/2021 dated 1.12.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 8.12.2021
The bankruptcy was declared on 8.12.2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or expert opinion
(in case of a non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court does not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of the claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of the limitation period
and termination of the right as exercising the right at court.
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).
A creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings
if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied
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only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by the realization of property, which ensure his
claim, however, the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim
probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed in the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominated and in writing notify the trustee. (§ 29,
section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K068279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Maurer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinová 37, 972 13 Malinová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty:
Dňa 10.12.2021 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty.
Súpisová zložka č. 1. - motorové vozidlo FORD FUSION JU2, e.č.: PD539GL, VIN: WF0UXXGAJUAU82582,
rok výroby 2010
Deň zapísania majetku: 10.12.2021
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.500,00 EUR.

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

K068280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1165 / 24, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1995
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. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/203/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/203/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
„správca“): Ján Varga, rod. Varga, nar.: 21.08.1995, trvale bytom: Janka Kráľa 1165/24, 958 06 Partizánske,
Slovenská republika, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
38OdK/203/2021 zo dňa 28.07.2021, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 122/2021 s účinkami
zverejnenia ku dňu 03.08.2021, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 232/2021 zo dňa 03.12.2021 v stave tak ako „stojí a leží“ konkrétne
speňaženie súpisovej zložky:

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:
1.

Predmet predaja:

1. Hnuteľná vec

OSOBNÉ VOZIDLO
značka: AUDI A4 Avant, r.v.: 2002, 1.9 TDi
EČV: PE404CL

počet najazdených km: neznámy
stav: ojazdené, používané

VIN: WAUZZZ8E93A242265

farba: čierna metalíza

umiestnenie: Janka Kráľa 1165/24, Partizánske

hodnota: 1.000 Eur

Vady na vozidle: Nefunkčné turbo, vada na prednom ľavom kolese, vydáva nezvyčajné zvuky, neplatná STK
a EK.
2. Hnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje v ponukovom konaní.
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca,
Nám. sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/203/2021 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak
sa na podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, pričom ak je:
· fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý
pobyt, osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada;
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fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania,
IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia,
rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada;
právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka záujemcu tiež musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o
zložení zálohy na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca
povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17
7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT: CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Varga.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p
ods. 1 ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet
správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak
najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení
ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Súčasťou ponuky je aj identifikácia hnuteľnej veci, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať majetok, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju
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.
Hnuteľný majetok je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný
chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného
opotrebovania jeho hodnota znižuje.
Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky jemu doručené ponuky záujemcov.

V Trenčíne dňa 10.12.2021

JUDr. Andrej Jaroš
správca úpadcu Ján Varga

K068281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prický Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/429/2021 S1070
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/429/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/429/2021 zo dňa 1.12.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Viliam Prický, nar. 26.6.1967, bytom 971 01 Prievidza. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods.
2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Viliam Prický, nar. 26.6.1967,
bytom 971 01 Prievidza sp. zn.: 40OdK/429/2021 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R.
Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072. Správca
zároveň oznamuje, že preddavok na trovy konania vyžadovaný na účinné popieranie pohľadávok veriteľmi podľa
§ 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii možno skladať v prospech bankového
účtu správcu vedeného vo VÚB a.s., číslo účtu: SK53 0200 0000 0045 3666 7653.
JUDr. Peter Frajt, správca

K068282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784 / 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/303/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/303/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.6.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden majetok. Na základe týchto skutočností,
potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §
167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Andrej Rác, nar. 19. novembra 1977, trvale bytom K nemocnici 784/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Andrej Rác, nar. 19. novembra 1977, trvale bytom
K nemocnici 784/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 10.12.2021

K068283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosá Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 199 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/426/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/426/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Adriana Bosá, nar. 31.5.1982, trvale bytom M. R. Štefánika 199/37, 956 18 Bošany (ďalej len ako „dlžník“),
týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády
84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od 08.00 do 12.00
hod., od 13.00 do 15.00 hod.

Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

e-mail:

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K068284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosá Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 199 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/426/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/426/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Adriana Bosá, nar.
31.5.1982, trvale bytom M. R. Štefánika 199/37, 956 18 Bošany (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/426/2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. OV 235/2021 zo dňa 08.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Adriana Bosá, nar. 31.5.1982, trvale bytom M. R. Štefánika 199/37, 956 18 Bošany is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 40OdK/426/2021 published in the
Commercial bulletin No 235/ 2021 on 08 th December 2021 information that the bankruptcy on assets of
bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/426/2021 a v jednom rovnopise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

257

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No 40OdK/426/2021 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)

If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property. (§ 28 sec. 8 BRA)

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 08.12.2021
In Nové Mesto nad Váhom, on 08th December 2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K068285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dedík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 397, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/16/2021 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Dedík, nar. 07.05.1991, trvale bytom 916 37
Kálnica 397, podnikajúci pod obchodným menom Ján Dedík - JD s miestom podnikania 916 37 Kálnica 397, IČO
45 467 005, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto o z n a m u j e,
že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 10.12.2021
JUDr. Mária Bustinová, správca

K068286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Gracik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/411/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/411/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Antonín Gracik, nar. 02.04.1955, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo FIO banke, a.s., číslo účtu:
SK57 8330 0000 0020 0200 5541, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K068287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Košútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2082/175, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/410/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/410/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mária Košútová rod. Briestenská nar. 28.3.1963 trvale bytom Rozkvet
2082/175, 017 01 Považská Bystrica v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Stred 60/55 Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K068288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Gracik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/411/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/411/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Antonín Gracik, nar. 02.04.1955, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
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K068289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimalčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvá za parkom 147/9, 958 04 Malé Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/429/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/429/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca dlžníka Jozef Šimalčík, nar. 27.04.1964, trvale bytom Prvá za parkom 147/9,
958 04 Malé Bielice, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K068290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimalčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvá za parkom 147/9, 958 04 Malé Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/429/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/429/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca dlžníka Jozef Šimalčík, nar. 27.04.1964, trvale bytom Prvá za
parkom 147/9, 958 04 Malé Bielice v zmysle § 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 mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 384292021 ako špecifického symbolu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180
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K068291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papiernik Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958 / 21, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/165/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/165/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
V konkurznom konaní dlžníka Štefan Papiernik, nar. 19.04.1969, trvale bytom Svätoplukova 1958/21, 957 01
Bánovce nad Bebravou, konanie vedené na Okresnom súde Trenčín I, č. k. 38OdK/165/2021 bolo správcom
v Obchodnom vestníku SR č. OV 225/2021 zo dňa 24.11.2021 zverejnené 3. kolo verejného ponukového
konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Hnuteľné veci
Por. popis hnuteľnej rok
Evidenčn miesto
kde
sa
vec hodnota
stav opotrebovanosti
VIN č.
č.
veci
výroby
č.
nachádza
v€
DAIHATSU
Nepojazdné – nemá platnú
Svätoplukova 1958/21, 957
1.
FEROZA
1.8.2007
JDA00F30000001951 BN550CL
50,00
STK, a EK, dočasne odhlásené
01 Bánovce nad Bebravou
F300/LG/Spolu súpisová hodnota
50,00,- €

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 06.12.2021. Dňa 09.12.2021
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné“
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

K068292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sovíková Paulína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2030 / 58, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/532/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/532/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Paulína Sovíková, nar. 07.09.1987, trvale bytom Rozkvet 2030/58, 017 01 Považská
Bystrica, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K068293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eckerová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/432/2021 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/432/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Kamila Eckerová, rod. Belavá, nar. 23.09.1966, trvale bytom 017 01
Považská Bystrica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Potočná 66, 972 51 Handlová, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0949 186 497 alebo emailom: spravca.danova@gmail.com.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K068294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eckerová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/432/2021 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/432/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Kamila Eckerová, rod. Belavá, nar. 23.09.1966, trvale bytom 017 01
Považská Bystrica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Eckerova.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K068295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eckerová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/432/2021 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/432/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl. 54 ods. 1 a 2
Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli
elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
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cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú
formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní
BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj „Nariadenie“),
ako správca dlžníka: Kamila Eckerová, rod. Belavá, nar. 23.09.1966, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/432/2021 zo dňa
03.12.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň ustanovil za správcu
Dlžníka: JUDr. Lucia Daňová.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015
(hereinafter also the "Regulation"), as the insolvency practitioner of the debtor: Kamila Eckerová, born on
23.09.1966, residence at 017 01 Považská Bystrica (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the
resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 38OdK/432/2021, dated as of 3rd December 2021 (hereinafter
the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed JUDr. Lucia
Daňová as the Debtor´s administrator (the legal guardian of the bankrupt).
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1. IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
Týmto Vás v súlade s článkom 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015
o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo
insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.
Ak ste boli vyzvaný́, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
V prípade, ak zahraničný́ veriteľ nevyužije na prihlásenie pohľadávky štandardný́ formulár, jeho prihláška musí
obsahovať náležitosti uvedené v článku 55 ods. 2 Nariadenia;
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been
opened in another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to
lodge any claims you have against the debtor, as set out below.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of
claims which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN (in
English, see Annex 2)
When a creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain the
information referred to article 55 paragraph 2 of the Regulation.
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý́ daný́ členský
štát uviedol ako ním akceptovateľný́ (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of
the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla,
a dátum jej splatnosti, ak je odlišný́;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za
ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
8. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
9. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
8. covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
9. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the
administrator, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať
na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
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as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejedávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 2. Priezvisko / Family name: Eckerová
1.1.3. Meno / Name: Kamila
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened):
nar./ born: 23.09.1966
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: 1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 017 01 Považská Bystrica
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE
2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency
proceedings opened with regard to the debtor: oddlženie konkurzom / personal insolvency
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening
of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 10.12.2021
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Trenčín / District court Trenčín
2.3.2. Adresa / Adress: Piaristická 27
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 911 80 Trenčín
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 38OdK/432/2021
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: JUDr. Lucia Daňová
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Potočná 66
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2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 972 51 Handlová
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: spravca.danova@gmail.com

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý́ je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
4. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED
By email (to the following email address): compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
5. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Claims shall be lodged at the latest: The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner within
the registration period of 45 days from the day of declaration of the insolvency.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým došlo
pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok
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· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5
sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
· Loss of voting rights in any decision-making process or at a meeting of creditors that occurred before the filing
(or delivery) of the claim application
· Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5
are not taken into account and the claim is considered as unsecured.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not
be considered as claims. The insolvency practitioner is not obliged to request creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new one .
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod
6.4.3 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky nemusíte prihlásiť,
· musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je prednostná;
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
· iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho
zabezpečovacieho práva

práva,

deň

vzniku,

deň

registrácie,

čas

registrácie,

druh

Rovnakým spôsobom ako je popísaný́ v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný́ na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
· you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
· you no need to lodge your claims,
· you only need to report the part of the receivables that is not covered by the security value or is not preferred; or
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· you must indicate the amount up to which the claims are secured.
· other (specify): order of security right, date of creation, date of registration, time of registration, type of security
right
Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9. FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
Dátum: 10.12.2021
JUDr. Lucia Daňová, správca / insolvency practitioner

K068296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sámal Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 717 / 53, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/345/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/345/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 167j v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. :
Hnuteľný majetok :
Súpisová položka 1.
Druh : Hnuteľný majetok
Popis
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Spoluvlastnícky podiel

Finančné prostriedky na bankovom účte
29.11.2021
§167h ods.1 ZKR
0,42
1/1

Ing. Mgr. Darina Vozárová
Správca, zn.S1960
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K068297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fenyvesi János Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/159/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/159/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): János Róbert Fenyvesi, nar. 06.11.1975, trvale bytom 943 52 Mužla 520 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K068298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fenyvesi János Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/159/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/159/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 08.06.2020 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
János Róbert Fenyvesi, nar. 06.11.19675, bytom 943 52 Mužla 520 /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 112/2020 dňa 12.06.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia 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 k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: János Róbert Fenyvesi, nar. 06.11.1975, bytom 943 52 Mužla
520 sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567
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K068299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/271/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/271/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Zuzana Vargová, nar. 10.02.1957, bytom Okoličná na Ostrove 485, 946 13
Okoličná na Ostove, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 31OdK/271/2021, 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: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu vlády SR prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona
vírusu na území SR až do odvolania správca vyžaduje od všetkých osôb nahliadajúcich do spisu použitie
ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných obdobných ochranných prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na
bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR preferuje možnosť, že účastníci konania písomne alebo mailom
požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov, ktoré im budú zaslané prostredníctvom mailovej komunikácie.

K068300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/271/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/271/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Zuzana Vargová, nar. 10.02.1957, bytom Okoličná na Ostrove 485, 946
13 Okoličná na Ostrove, týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá
(ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá
na účet správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K068301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/271/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/271/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Zuzana Vargová, nar. 10.02.1957, bytom Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na Ostrove, že bol na
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majetok úpadcu uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 31OdK/271/2021 zo dňa 23.11.2021 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 228/2021 zo dňa 29.11.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený
Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Zuzana Vargová, born 10.02.1957, res. Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na
Ostrove, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 31OdK/271/2021 dated
on the 23.11.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 228/2021 from 29.11.2021 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501
Komárno, as the trustee in bankruptcy, as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K068302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabolcs Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/190/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/190/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Petra Szabolcs, nar. 02.12.1979, bytom Kolárovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 29OdK/190/2021, 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: Lodná 2A, 94501
Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu
vlády SR prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona vírusu na území SR až do odvolania správca
vyžaduje od všetkých osôb nahliadajúcich do spisu použitie ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných
obdobných ochranných prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR
preferuje možnosť, že účastníci konania písomne alebo mailom požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov,
ktoré im budú zaslané prostredníctvom mailovej komunikácie.

K068303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabolcs Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/190/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/190/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Petra Szabolcs, nar. 02.12.1979, bytom Kolárovo, týmto oznamuje v súlade s
§167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet správcu, č. ú., IBAN: SK24
1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K068304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabolcs Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/190/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/190/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Petra Szabolcs, nar. 02.12.1979, bytom Kolárovo, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu NITRA,
spis. zn. 29OdK/190/2021 zo dňa 19.11.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 226/2021 zo dňa
25.11.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A,
94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Petra Szabolcs, born 02.12.1979, res. Kolárovo, our duty is to inform you, that with the
resolution of the District Court Nitra, No. 29OdK/190/2021 dated on the 19.11.2021 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 226/2021 from 25.11.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in bankruptcy, as the legal
guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
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signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K068305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Turancsik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1957
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/218/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/218/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zo speňaženia majetku úpadcu : Tibor Turancsik, nar. 08. 11. 1957, bytom Mierová 31, Hurbanovo –
Bohatá 947 03, ktorého konkurz bol vyhlásený UZNESENÍM vydaným Okresným súdom Nitra, zo dňa 15.
09. 2020
Pohľadávky proti podstate:
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie správcu
Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna
náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami podľa § 24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo výške 30 eur mesačne za každú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
t. j. od vyhlásenia konkurzu dňa 15. 09. 2020 až do dňa zostavenia rozvrhu výťažku : počet mesiacov 13
(30€ x 13 = 390€).

Za speňaženie nehnuteľnej veci alebo viacerých nehnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou
položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi podľa § 20 ods. 1. písm. c) Vyhlášky č.
665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
odmena z výťažku, vo výške 14 % zo sumy výťažku.
t. j. za speňaženie:
súpisovej zložky majetku č. 1: Pozemok na č. LV 6704, o výmere 4194m2, s parcelným číslom 10419/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : vodná plocha, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 419,40€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 2: Pozemok na č. LV 6704, o výmere 4100m2, s parcelným číslom 10421/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : trvalý trávny porast, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 205€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 3: Pozemok na č. LV 6704, o výmere 3953m2, s parcelným číslom 10422/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : vodná plocha, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 395,30€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 4: Pozemok na č. LV 6704, o výmere 277m2, s parcelným číslom 10423/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : orná pôda, so spoluvlastníckym podielom 1/10, Súpisová
hodnota majetku 27,70€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 5: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 719m2, s parcelným číslom 10914/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : trvalý trávny porast, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 36€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 6: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 1935m2, s parcelným číslom 10915/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : trvalý trávny porast, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 97€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 7: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 2090m2, s parcelným číslom 10916/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : trvalý trávny porast, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 209€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 8: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 3827m2, s parcelným číslom 10917/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : orná pôda, so spoluvlastníckym podielom 1/10, Súpisová
hodnota majetku 382,70€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovej zložky majetku č. 9: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 273m2, s parcelným číslom 10918/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : lesný pozemok, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 27,30€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

súpisovej zložky majetku č. 10: Pozemok na č. LV 6744, o výmere 1277m2, s parcelným číslom 10919/1,
PARCELY registra “E“, v k. ú. Nesvady, druh pozemku : trvalý trávny porast, so spoluvlastníckym podielom 1/10,
Súpisová hodnota majetku 64€. Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR,

ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 22/2021 vydanom dňa 03. 02. 2021, pod č. K005377,
ktoré boli speňažené verejným ponukovým konaním za najvyššiu ponúknutú sumu, za 833€. Odmena
správcu za speňaženie vo výške 14 % zo sumy výťažku = 116,62€.

Odmena správcu za speňaženie nehnuteľných vecí je spolu 116,62€ a paušálna náhrada nákladov na
vedenie kancelárie správcu je 390€, spolu=506,62 €.

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Do konkurzu sa prihlásilo 8 veriteľov, pričom predložili 8 prihlášok pohľadávok s celkovým súčtom súm
prihlásených pohľadávok vo výške 46 931,75 eur. Všetky pohľadávky boli zistené, ani jedna nebola
popretá.
Tabuľka :
Prihlášky podané do 45 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku:
Dátum prijatia

Meno veriteľa

Prihlásená suma

Druh pohľadávky

Poradie

21.09.2020
22.09.2020
29.09.2020
29.10.2020
21.10.2020
28.10.2020

Daňový úrad Nitra
Sociálna poisťovňa
Home Credit Slovakia, a.s.
Krajský súd v Bratislave
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

298,05€
6 603,16€
2 978,76€
246,50€
2 910,15€
30 879€

nezabezpečená
nezabezpečená
nezabezpečená
nezabezpečená
nezabezpečená
nezabezpečená

Iná pohľadávka
Iná pohľadávka
Iná pohľadávka
Iná pohľadávka
Iná pohľadávka
Iná pohľadávka

% z výťažku
**
0,63
14,07
6,35
0,53
6,20
65,80

298
Prihlášky podané po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
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Komunálna poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie
240,93€
2 775,20€

nezabezpečená
nezabezpečená

Deň vydania: 15.12.2021
Iná pohľadávka
Iná pohľadávka

0,51
5,91

** po odčítaní pohľadávok proti podstate
Výťažok zo speňaženia nehnuteľných vecí, ktoré tvorili konkurznú podstatu, bol dosiahnutý v celkovej výške 833€.
Po odčítaní odmeny správcu a paušálnej náhrady nákladov na vedenie kancelárie, tvorí všeobecnú podstatu
suma 326,38€.
Dátum prijatia Meno veriteľa
21.09.2020
22.09.2020
29.09.2020
29.10.2020
21.10.2020
28.10.2020

21.12. 2020
17.02. 2021

Prihlásená suma % z výťažku Podiel z výťažku IBAN
**
**
Daňový úrad Nitra
298,05€
0,63
2,06
SK20 8180 5009 5380 2204 8351
VS: 1028602795
Sociálna poisťovňa
6 603,16€
14,07
45,92
SK02818 0000000 7000156074
Home Credit Slovakia, a.s.
2 978,76€
6,35
20,73
SK41 0900 0000 0050 4177 3600
VS: 4011113834
Krajský súd v Bratislave
246,50€
0,53
1,73
SK50 8180 0000 0070 0014 2406
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
2 910,15€
6,20
20,24
SK25 6500 0000 0000 201 8990
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 30 879€
65,80
214,75
IBAN: SK69 1111 0000 0000 0528 4110
VS: 5700141
Poznámka: konkurz Turancsik

Komunálna poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

240,93€
2 775,20€

0,51
5,91

1,66
19,29

SK28 0900 0000 0001 7819 5386
SK34 8180 0000 0070 0053 7969

** po odčítaní pohľadávok proti podstate
Správca poukáže podiel z výťažku veriteľom úpadcu bezhotovostným prevodom na účet v banke bezodkladne po
zostavení rozvrhu výťažku.

K068306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 237/18, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1983
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/192/2021 S 1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/192/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Ingrida Kissová, nar.:
05.09.1983, bytom Rákocziho 237/18, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra,
č.k.: 23OdK/192/2021-20 zo dňa 14.09.2021, zverejnené v obchodnom vestníku číslo 181/2021 zo dňa
21.09.2021, preukázaný majetok dlžníčky bol vylúčený zo súpisovej zložky zverejnením v OV č.230/2021 zo dňa
01.12.2021 a majetok nepostačuje na náklady konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že podstata
nepokryje náklady konkurzu a
konkurz sa končí v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR. Oznámením
v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 23OdK/192/2021 zo dňa 14.09.2021 na
dlžníčku: Ingrida Kissová, nar.: 05.09.1983, bytom Rákocziho 237/18, 945 01 Komárno,
z r u š u j e.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3
a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K068307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Schneiderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 634, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1968
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/169/2021 S 1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/169/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Iveta Schneiderová, nar.:
04.07.1968, bytom 925 83 Žihárec 634, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
23OdK/169/2021-20 zo dňa 30.08.2021, zverejnené v OV č. 171/2021 dňa 06.09.2021, preukázaný majetok
dlžníčky bol vylúčený zo súpisovej zložky majetku zverejnením v OV č. 231/2021 zo dňa 02.12.2021 a majetok
nepostačuje na náklady konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že podstata nepokryje náklady
konkurzu a
konkurz sa končí v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 23OdK/169/2021 zo dňa 30.08.2021 na dlžníčku: Iveta
Schneiderová, nar.: 04.07.1968, bytom 925 83 Žihárec 634,
z r u š u j e. Zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle ust. §
167v ods. 4 ZoKR.

K068308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 339, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1968
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2021 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie Kossutha 3087/133, Komárno
945 01, počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovu adresu: judr.vans.skp@gmail.com,
alebo na čísle mobilného telefónu:0907 920 950.

K068309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 339, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2021 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznamujeme v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK08 0900 0000 0051 6706 1625. Preddavok možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

K068310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Olléová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorna okružná 2988/63, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.8.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/278/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/278/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Mária Olléová nar. 2.8.1960, bytom Komárno Vnútorná okružná 2955//63, do
správcovského spisu je možné nahliadnúť v kancelárií správcu v Komárne, Nádvorie Európy 32/3, každý pracovný
deň od 9.00-15.00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu nahláste vopred na tel.č. 0907893379 alebo
na mariana.zavacka@gmail.com.

Správca JUDr. Mariana Zavacká

K068311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olléová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorná okružná 2955/63, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/278/2021 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/278/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Mariana Zavacká oznamujem číslo bankového účtu na ktorý je možne skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadavok veriteľmi v konkurznom konaní - oddľžení vo veci úpadcu Mária Olléová, nar 2.8.1960,
bytom Komárno, Vnútorna Okružná 2955/63.
Číslo účtu SK73 1100 0000 0080 1704 1139.
Správca JUDr. Mariana Zavacká
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K068312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kobida Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 73 / 76, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/230/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
Správca v konkurznom konaní: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834 (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Jaroslav Kobida, nar. 02.03.1962, bytom Čerešňová 73/76, 955 01 Topoľčany – Veľké Bedzany (ďalej len
„Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 237/2021, deň vydania 10.12.2021:
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č.
súpis.
Podstata
Zložky
1

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
Register
[EUR]

Obchodný podiel v
spoločnosti
6
SLY, s.r.o., IČO: 36
EUR
342 173

639

Zabezpečenie

Obchodný register Okresného súdu
Nie
Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 48409/N

Dátum
zapísania
6.12.2021

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Milada Koukalová na Štúrovú
74/138, 949 35 Nitra, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 282302021, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Jaroslav
Kobida ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: winklerova@agbr.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 15.12.2021
V Nitre, dňa 10.12.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K068313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Štvrté kolo ponukového konania na majetok zapísaný do osobitnej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Správca týmto v súlade s § 92 odsek 1 písm a) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení – o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ponúka v tejto verejnej ponuke na odpredaj ďalej popísaný majetok za ďalej
popísaných podmienok. Na majetku, ktorý je popísaný v tejto ponuke, viazne zabezpečovacie právo - zákonné
záložné právo podľa § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka v prospech zabezpečeného veriteľa VUNAR a.s., so
sídlom T.G. Masaryka 1, 94048 Nové Zámky, IČO: 31411444. Zabezpečený veriteľ udelil na výkon
speňaženia majetku, na ktorom viazne zabezpečovacie právo záväzný pokyn dňa 06.08.2021.
Správca spísal majetok v Registri úpadcov a v Obchodnom vestníku dňa 18.5.2021 č. OV 94/2021, č. zverejnenia
K023347, na strane 323 a 324.
Speňažovaný majetok :
Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Messer Griesheim Corta
1500/1500 - páliaci automat

KS

2 000,00

SMX 3500 - XYZ Machine Tools
Ltd
NC
fréza
Výkon hlavný motor: 3,75 kW 20 000,00
Ovládanie:
Southwestern
Industries Inc. 24000-8 rev.A
CONTRACOR Z-100 pieskovacie
zariadenie
2 000,00
Max.
tlak:
10bar
Kapacita: 100l
ALUP
SCK20-10
vzdušný
kompresor
2 000,00
Prac.tlak:
10
bar
Vyrobené : Taliansko
TECHNOMAGNETE
MT406GR70
elektropermanentné magnetické dosky 7 000,00
Počet:
2x
Vyrobené: Taliansko
OMM SFERA 500 pojazdný
čistiaci
stroj
Vyrobené:
Taliansko
Váha:
230kg
Napätie:
24V 800,00
Vákum
motor:
550W
Pohyb
motor:
200W
Brush
motor:
375W
Celkový výkon: 1125W
Maľba: Kalendár Aztékov - Eva
100,00
Csémy
Maľba: Nekonečný let 60x40
30,00
plátno - Čajágiová Martina
Softvér - Postprocesor CNC frézu
1,00
SMX3500
Špeciálny
zvárací
stôl1 000,00
polohovanie zvarencov

Rok
Podiel
výroby dlžníka

Poznámka

1985

1/1

Nachádza sa v rozobratom stave, nie je
možné predviesť. Pred rozobratím bolo
otestované, stav funkčný (bolo vyhotovené
video o funkčnosti).

Funkčné, denne používané 2015

1/1

Funkčné, používané

1/1

Stav

opotrebované, funkčné

2018

Funkčné, denne používané 2016

Funkčné,
používané,
čiastočne
(navrtaný)

denne
povrch
2016
poškodený

Čiastočne
funkčné,
2016
pravidelne používané

Vystavené v interiéry, bez
2016
poškodení
Vystavené v interiéry, bez
2016
poškodení
Morálne
zastaralé,
2016
neprenosné
Opotrebované, funkčné

2018

1/1

1/1

Mierna vada, neodsáva dokonale vodu z
podlahy,
servisný
zásah
nutný.
Gumené stierky opotrebované, čoskoro
výmeny nutné.

1/1

Cena s DPH.

1/1

Cena s DPH.

1/1
1/1

Cena s DPH.

Podmienky ponukového konania :
Potenciálny záujemca môže prejaviť svoj záujem len ponukou doručenou správcovi ako vyhlasovateľovi (ďalej len
vyhlasovateľ) podľa ďalej uvedených podmienok. Ponuku je možné doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku a posledný deň lehoty je pätnásty deň vrátane. Ak padne posledný
deň lehoty na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným dňom je nasledujúci pracovný deň
(vrátane).
Ponuku zasiela záujemca písomne a to poštou na adresu správcu : JUDr. Jozef Majorán, konkurzný 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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Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, v zalepenej neotvorenej obálke s jasným označením „Ponuka 29K/1/2021
– neotvárať“. V prípade, ak obálka s ponukou nebude obsahovať toto jasné označenie, ponuka je platná, avšak
vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky. Ponuku je možné doručiť do kancelárie
vyhlasovateľa osobne, avšak len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Ponuku je možné doručiť aj
elektronicky, avšak záujemca berie na vedomie, že doručením ponuky elektronickou cestou, nie je možné
zachovať otvorenie tejto ponuky spolu s ostatnými ponukami v stanovenej lehote a vyhlasovateľ má náhľad na
ponuku jej doručením. Doručené ponuky na adresu kancelárie vyhlasovateľa budú označené dátumom doručenia
a poradovým číslom.
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako na ponuku uplatnenú v ďalšom kole
ponukového konania za podmienky, že nebola doručená v lehote žiadna iná ponuka, alebo bude ponukové
konanie zmarené. V opačnom prípade sa na oneskorene doručenú ponuku neprihliada.
Pred uplynutím lehoty na otváranie ponúk musí byť na správcovský účet zložená zábezpeka vo výške 10
% z ponúkanej ceny za majetok, pričom suma je zaokrúhlená na celé euro nahor. Zábezpeka sa môže zložiť
len bezhotovostne, prevodom na správcovský účet, pričom v poznámke pre prijímateľa musí byť uvedené : meno
alebo názov záujemcu a označenie kola ponukového konania. Záujemca berie na vedomie, že bez poznámky
môže byť platba neidentifikovateľná, čo môže mať dopad na výsledok ponukového konania a to na úkor
záujemcu.
Ponuka musí obsahovať :
Identifikácia záujemcu tak, že :
U fyzickej osoby musí byť uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu alebo pasu
alebo inej identifikačnej karty a bydlisko.
U fyzickej osoby ktorá prejaví záujem ako podnikateľ obchodné meno a miesto podnikania a IČO.
U právnickej osoby obchodné meno a sídlo a IČO.
Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.
Presné vymedzenie toho ktorého majetku tak, aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený
v písomnej ponuke. Záujemca môže odkúpiť ktorýkoľvek majetok samostatne a aj ako súbor majetku.
Cenová ponuka záujemcu, ktorá musí byť minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty toho ktorého
majetku, zaokrúhlenej na celé euro nahor. K cene bude pripočítaná DPH podľa platného právneho
predpisu tam, kde v poznámke pri súpisovej hodnote nie je uvedené, že cena je s DPH.
Bez ohľadu na to, či má záujemca záujem odkúpiť celý súbor majetku alebo len jeho časť, pri každom majetku,
ako je vyššie identifikovaný, musí uviesť samostatne cenovú ponuku, za akú je ochotný ho odkúpiť.
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet (výpis z účtu záujemcu, prípadne iný hodnoverný doklad)
Čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
Záväzok záujemcu, že akceptuje bez výhrad všetky podmienky ponukového konania tak, ako boli
zverejnené v Obchodnom vestníku.
Podmienky ponukového konania :
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo vyššie uvedenej výške najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk (musí byť pripísaná na správcovský účet). Bez zloženej zábezpeky je ponuka neplatná, ak
nerozhodne správca alebo zabezpečený veriteľ inak. Následne so započítaním zloženej zábezpeky zloží
záujemca na správcovský účet zostávajúcu ponúkanú sumu tak, aby bola uhradená vopred zálohovo celá
ponúkaná suma (ďalej len záloha) za majetok o ktorý sa zaujímal a to bez zbytočného odkladu po oznámení
záujemcovi zo strany správcu, že je úspešným záujemcom (bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca zmluvu
o prevode majetku neuzatvorí a ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote
poskytnutej správcom, alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese uvedenej v ponuke,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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považuje sa toto kolo za zmarené a správca pristupuje k vyhláseniu ďalšieho kola ponukového konania).
Záujemca preberá v prípade víťaznej ponuky majetok v stave, v akom s nachádza a tak ako leží a stojí.
Berie na vedomie, že majetok bol v používaní a je od vyhlásenia konkurzu odstavený alebo uskladnený.
Preto vyhlasovateľ neručí za jeho bezvadnosť prípadne za jeho mieru opotrebovanosti a ani za to, aké
opravy si bude majetok za účelom jeho ďalšieho využívanie vyžadovať. Za účelom zistenia stavu
odporúča vyhlasovateľ osobnú ohliadku majetku a jeho preskúmanie.
Záujemca vykoná prevod a prepis do svojho vlastníctva a držby sám vo svojej réžii a zaväzuje sa znášať
všetky s tým spojené náklady (správne poplatky za prepis, náklady na ohliadku atď.), pričom vyhlasovateľ
poskytne nevyhnutnú súčinnosť,
Záujemca sám a vo vlastnej réžii vyková odvoz odkúpeného majetku a to podľa možností, či už po vlastnej
osi, alebo naložením na iný dopravný prostriedok a znáša v plnom rozsahu všetky náklady s odvozom spojené.
Záujemca akceptuje postup vyhlasovateľa pri vyhodnocovaní ponukového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti
a podmienky a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet veriteľského výboru.
Vyhlasovateľ môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Posudzuje sa ponuka týkajúca sa každého konkrétneho majetku zvlášť alebo ako súbor celého alebo časti
majetku. Pri približnej rovnosti ponúk, má prednosť ten záujemca, ktorý v ponuke prejaví záujem o
odkúpenie väčšieho súboru majetku. O tom, čo je v konkrétnom prípade približná rovnosť, rozhoduje
vyhlasovateľ s príslušným orgánom v konkurze. Vyhlasovateľ s príslušným orgánom v konkurze môžu rozhodnúť,
že zostávajúca časť majetku z ponuky, ktorá nebude súčasťou ponuky iného záujemcu, ktorý mal záujem o väčší
súbor majetku, môže byť odpredaná záujemcovi, ktorý o ňu prejavil záujem.
Vyhlasovateľ neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní
odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, vyhlasovateľ spíše so záujemcom bez
zbytočného odkladu zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom
konaní prejavil záujem a pri ktorom bol vyhodnotený ako úspešný.
Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie oboch týchto podmienok :
1) Súhlas príslušného orgánu s odpredajom konkrétnemu záujemcovi. Pokiaľ príslušný orgán nedá súhlas
na uzavretie zmluvy, vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že ponuku odmieta.
2) Úhrada zostávajúcej časti ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi
zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou ).
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet
v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej
primeranej lehote, určenej vyhlasovateľom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené. Za
zmarené sa považuje toto kolo aj v prípade, ak kúpna cena síce bude na výzvu vyhlasovateľa uhradená,
ale po uplynutí ďalšej primeranej lehoty, pokiaľ vyhlasovateľ alebo príslušný orgán nerozhodne inak.
V prípade, ak bude kúpna cena uhradená po uplynutí ďalšej primeranej lehoty a nebude rozhodnuté
o prijatí ponuky, vyhlasovateľ vráti kúpnu cenu krátenú o sankcie v tomto ponukovom konaní uvedené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
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Deň vydania: 15.12.2021

Ak dôjde k zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy
alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním
vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z dôvodov na strane záujemcu, má vyhlasovateľ nárok na zmluvnú
pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, najviac však v sume 500,00 €.
Záujemca si má možnosť ohliadky majetku po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ ako správca ponuky a vyhodnotenie ponukového konania zverejňuje v Registri úpadcov a
Obchodnom vestníku.
Vyhlasovateľ môže v prípade nejasností alebo neúplností v ponuke požiadať záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie. Pokiaľ záujemca v stanovenej lehote nevysvetlí alebo nedoplní ponuku, na ponuku sa
neprihliada.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo sa na ponuku nebude prihliadať, alebo bude
ponuka inak zmarená, vyhlasovateľ bez meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, prípadne bude
postupovať podľa pokynov príslušného orgánu.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom s
vyhlasovateľom. Je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich ponúkaného majetku a zistiť aj prípadné
skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore. Osobná
prehliadka majetku je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je :
JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01 Levice.
Číslo telefónu : 0905 328 946.
Mailová adresa : office@majoran.sk.
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Číslo účtu na zloženie zábezpeky a zálohy (kúpnej ceny) je :
Účet vedený v ČSOB, a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu SK20 7500 0000 0040 2468 3916.

K068314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Štvrté kolo ponukového konania na majetok zapísaný do všeobecnej podstaty.
Správca týmto v súlade s § 92 odsek 1 písm a) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení – o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ponúka v tejto verejnej ponuke na odpredaj ďalej popísaný majetok za ďalej
popísaných podmienok. Správca spísal majetok v Registri úpadcov a v Obchodnom vestníku dňa 18.5.2021 č.
OV 94/2021, č. zverejnenia K023346, na strane 253 až 322.
Speňažovaný majetok :
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Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

SHARP AR-6020DV - digitálne
kopírovacie
zariadenie
A3
350
2x zásobníky na papier: A4 + A3
LAN pripojenie
HP DesignJet T120 atramentový
farebný
plotter 350
Šírka: 610 mm

Stav

Rok
Podiel dlžníka Poznámka
výroby

Funkčné, denne používané

2018

1/1

Funkčné, denne používané

2016

1/1

Digitálny
tester
alkoholu
40
malé rozmery do vrecka, prenosný

Opotrebované,
morálne
2004
zastaralé
Opotrebovaný,
denne
2x
2005
používaný, kalibrácia nutná

RYOBI RHT 600 R el. nožnice na
0
živý plot

Nefunkčný, kompletný servis
2007
nutný, dlho nepoužívaný

1/1

HP LaserJet MJ212NF multifunkčná
30
laserová tlačiareň

Opotrebovaná,
denne
používaná... repas tonery 2012
používané, t.j. zanesená

1/1

ELEKON
dochádzkové
hodiny
Tlačí na papierové dochádzkové 150
hodiny

Opotrebované,
funkčné,
2012
namontované na stene

1/1

PANASONIC
DO

180

Používaný,
funkčný,
2012
namontovaný-demontáž nutná

1/1

50

Opotrebovaný, zastaralý,
prevádzke 24h denne

2013

1/1

Prenosný radiátor elektrický/olejový 20

Používaný často v zimných
2013
mesiacoch, funkčný

1/1

Páskovačka pre upínanie pások pri
180
balení kartónov/na palety

Opotrebovaný,
funkčný/použiteľný

2013

1/1

Olympys VR-370 digitálny fotoaparát 5

Opotrebovaný,
pokazený

2014

1/1

Box pojazdný pre remeselníkov

25

Opotrebovaný, použiteľný

2015

1/1

Daewoo digitálna mikrovlnná rúra

25

Používané denne, funkčné

2015

1/1

PANDA 640 priemyselný vysávač

180

Opotrebovaný,
veľmi
znečistený
(mastnotami), 2015
repas nutný

1/1

Banner Frontit lesklý billboard

50

Opotrebovaný

1/1

Olympus fotoaparát

5

klimatizácia

PC Server Linux (vnútorná sieť)

Deň vydania: 15.12.2021

Opotrebovaný,

v

momentálne

2015

použiteľný,

1/1
1/1

Pravdepodobne kalibrácia nutná.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Ceny sú uvedené s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Pokazený....nezasúva optiku pri
vypnutí. Oprava pravdepodobne
možná.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Ide o billboard s konkrétnou
reklamou. Použiteľný pre iného
nanajvýš ako krycia plachta odolná
voči poveternostným podmienkam.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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OLEO-MAC
PW-150C
40
vysokotlakový čistič (vapka)

Opotrebovaný,
použiteľný,
výrazné netesnosti, repas 2013
nutný

1/1

Prezentačný
trojnožke)

25

Použivaný, funkčný

2008

1/1

15

Používaný, zastaralý, funkčný 2008

1/1

350

Používaný denne, funkčný

2014

1/1

BENQ MW529 WH dataprojektor

180

Funkčný, málo
(max 15 hodín)

používaný

2016

1/1

TP-LINK SWITCH
rozbočovač

24-port

LAN

25

Funkčný,
nepretržite

v

prevádzke

2016

1/1

TP-LINK SWITCH
rozbočovač

16-port

LAN

15

Funkčný,
nepretržite

v

prevádzke

2016

1/1

SAMSUNG
HX-M201TCB/G M3
PORTABLE
2
TB
25
externý prenosný pamäťový disk pre
zálohovanie

Pravidelne používaný, funkčný 2016

1/1

Zverák MG-30H/HV-KS13010

380

Používaný, funkčný

2016

1/1

Zverák MG-30H/HV-KS13010

380

Používaný
funkčný

2016

1/1

Štvrťkruhový sprchovací kút 80x80
80
cm, priehladná

Funkčný,
dlhodobo
nepoužívaný, zanesený, trvale 2017
pripevnený

1/1

MAXTOR M3 Portable 2 TB
externý prenosný pamäťový disk pre 30
zálohovanie

Funkčný,
používaný

2017

1/1

Router TP-LINK8961 ADSL 4port

Nestabilný,
zastaralý,
v
2016
núdzovej situácii použiteľný

1/1

Alkohol tester digitálny AL7000
vreckový, prenosný, auto-adaptér, 70
trubičky pôvodne zabalené

Funkčný

2017

1/1

Brúska upínacia tužková SW135

Opotrebovaný, funkčný

2017

1/1

Páskovačka
S13 pre upínanie
45
pások pri balení kartónov/na palety

Používaná
funkčná

pravidelne,

2017

1/1

MAXTOR M3 PORTABLE
externý
prenosný
disk
zálohovanie

Funkčný,
používaný

pravidelne

2018

1/1

nestabilná,

2018

1/1

2008

1/1

panel

(tabuľa

na

SONY XS-F1735
SHARP
AR5623D
zariadenie
zásobník
A3
LAN pripojenie

kopírovacie
+

A4

10

90

2TB
pre 35

PEACH PS500-50 skartovačka A4

20

Diskutabilná,
zasekáva sa

LCD LG1934S monitor

25

Funkčný

pravidelne,

pravidelne

Deň vydania: 15.12.2021
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
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LCD LG1934S monitor

25

Funkčný

2008

1/1

PC Comfor Office

50

Používaný, zastaralý

2013

1/1

20

Funkčné, občas používané

2020

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Plochá valcovaná tyč 100x60 mm
Hutný
materiál 101,26
Množstvo: 74 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2021

1/1

Plochá valcovaná tyč 100x40mm
Hutný
materiál 23,52
Množstvo: 19,6kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2019

1/1

Oceľ
Hutný
Množstvo: 35,90 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2003

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2009

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2006

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1987

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1984

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1983

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2009

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1999

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Dlhodobo

skladované,

VIRTUOS HT-10
čiarových kódov

USB

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo:181 kg

tyč

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo: 131,80 kg

tyč

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo: 18,80 kg

Plochá
valcovaná
Hutný
Množstvo: 10kg

100x40
materiál 252,01

100x60
materiál 168,07

4HR
materiál 70,56

tyč

tyč

Oceľ
kruhová
Hutný
Množstvo: 72,50kg

Ý15

Ocel
kruhová
Hutný
Množstvo: 21,50 kg

Ý10

Oceľ
kruhová
Ý10
Hutný
Množstvo: 159,15kg

OCEL
KRUHOVA
Hutný
Množstvo: 5,30kg

čítačka

120x60
materiál 19,74

80x10
materiál 25,66

19824
materiál 291,1

12050
materiál 25

19436
materiál 124,9

CK45
120
materiál 6,22

OCEL
KRUHOVA
Hutný
Množstvo: 9 kg

Ý15
materiál 22,51

Tyč
kruhová
Hutný
Množstvo: 36 kg

fí90

mm
materiál 69

Tyč

ø60

kruhová

mm

Deň vydania: 15.12.2021
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30528
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:40004
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30401
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30012
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00060
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00030
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00071
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20267
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:09720
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20420.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20414.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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materiál 88,7

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

13,8

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem. 106,5 mm
Hutný
materiál
K110 109,7
Množstvo: 15,5kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem. 116,5 mm
Hutný
materiál
K110 353,2
Množstvo: 50kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
100x15
Hutný
materiál
Množstvo: 8,50kg

mm
K110 69,24

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
kruhová
priem.96
Hutný
materiál
Množstvo: 11,9 kg

mm
K110 84,35

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Hutný
Množstvo: 39 kg

Oceľ tyč kruhová Ø40mm

Oceľ tyč
kruhová
Hutný
Množstvo: 3 kg

Oceľ tyč kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 20 kg

Ø

80mm
materiál 5,62

Ø 160 mm
12050/CK45 36

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 117,50 kg

Ø210mm
14260 191

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 9,2kg

Ø50mm
14220 15,84

Oceľ
4hr
Hutný
materiál
Množstvo: 25,5 kg

35mm
14220 72,11

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 33,1 kg

100x10mm
19312 20,39

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 90 kg

Oceľ
kruhová
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 60kg

Oceľ
kruhová
priem
Hutný
materiál
Množstvo: 90,1kg

Ø180
19663 137

110m
19436 261,53

50,8mm
K110 139

2019

1/1

2018

1/1

2018

1/1

2008

1/1

1982

1/1

2017

1/1

2019

1/1

2006

1/1

1989

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2007

1/4

2008

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20408.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20401.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20190
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00049.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20398.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40105.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30009
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0154(0).
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20171
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20172.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30304
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20170.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20132
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20258
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
kruhová
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 7,5kg

30
K110 57,23

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.30,5 mm
Hutný
materiál
19552 295,67
Množstvo: 36,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
60x6
Hutný
materiál
Množstvo: 20,2 kg

mm
19312 112,11

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
25x10
Hutný
materiál
Množstvo: 55 kg

mm
19312 89,96

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4hran
Hutný
materiál
Množstvo: 105,1kg

25m
19312 225,65

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
32x9
Hutný
materiál
Množstvo: 12,9kg

mm
19312 32,58

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 41,7kg

mm
M238 212,88

40,8

Oceľ
plochá
45x10
Hutný
materiál
Množstvo: 4,6kg

mm
K110 50,27

Oceľ
plochá
40x30
Hutný
materiál
Množstvo: 30,1 kg

mm
19312 116,3

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 50kg

50x25mm
K720/19312 170,96

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 291 kg

40x20mm
19312 351

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 50,7 kg

70x12
19312 337

Oceľ
plochá
30x15
Hutný
materiál
Množstvo: 8,7 kg

mm
19312 38,68

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 4,9kg

25x20mm
19312 18,7

Oceľ
plochá
30x20
Hutný
materiál
Množstvo: 7,5 kg

mm
19312 28,98

2013

1/1

2006

1/1

2007

1/1

2001

1/1

2001

1/1

1982

1/1

1993

1/1

2008

1/1

2001

1/1

2001

1/1

1988

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2001

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Evid.číslo:
20340.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30046
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20027.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00072
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00695
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00579
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00515.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30351.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00545
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00615.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00575
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00347.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
404(0)
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00405
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Oceľ
plochá
25x15
Hutný
materiál
Množstvo: 23,4kg

mm
19312 103,27

Oceľ
4-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 38,7kg

20mm
19312 183,44

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 33,2 kg

15,5mm
K110 253,92

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L LNP 150x150x15 mm
Hutný
materiál
11373 56,82
Množstvo: 71,9kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x160x6mm
Hutný
materiál
11523 35
Množstvo: 0,91 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
80x50x4
Hutný
materiál
Množstvo: 94,8kg

mm
S235 65,89

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
100x80x5
Hutný
materiál
Množstvo: 20,5 kg

mm
S235 17,84

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
L
Hutný
Množstvo: 4 kg

50x50x5
mm
materiál 12,36

Oceľ trubka priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 0,9m

2001

1/1

2001

1/1

2005

1/1

2001

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2015

1/1

2001

1/1

2020

1/1

2020

1/1

219x4 mm
17240 80,46

Oceľ
plochá
30x25
Hutný
materiál
Množstvo: 64 kg

mm
19312 278,78

Oceľ
plochá
80x15
Hutný
materiál
Množstvo: 25kg

mm
K110 190,37

Oceľ
plochá
150x15
Hutný
materiál
Množstvo: 31,5 kg

mm
K110 231,78

Oceľ
plochá
70x35
Hutný
materiál
Množstvo: 56,9 kg

mm
K110 433,28

Oceľ
plochá
100x15
Hutný
materiál
Množstvo: 47kg

mm
K110 345,83

Deň vydania: 15.12.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00339
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20208.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50572.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00345
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30308.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30305
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30307
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30303
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50553
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0965(0).
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50809.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50812
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Oceľ
Yakl
180x100x10mm
Hutný
materiál
S355 72,41
Množstvo: 83,6kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
120x80x6
Hutný
materiál
Množstvo:73,4 kg

mm
S235 56,19

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
120x80x3
Hutný
materiál
Množstvo: 23 kg

mm
S235 18,88

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
120x80x5mm
Hutný
materiál
S355 34,02
Množstvo: 29 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
Množstvo: 1,69m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
160x80x10mm
Hutný
materiál
11353 122,59
Množstvo: 80kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x80x10
mm
Hutný
materiál
11523 362,65
Množstvo: 137 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x100x10mm
Hutný
materiál
S355 23,93
Množstvo: 0,55m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x80x8
Hutný
materiál
Množstvo: 7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
yakl
160x80x4
Hutný
materiál
Množstvo: 53 kg

Oceľ
Hutný

Jakl

TS11
materiál 14,46

mm
S235 43,45

mm
S355 9,26

180x180x10
mm
materiál 242,68

2020

1/1

2020

1/1

2017

1/1

2020

1/1

2017

1/1

2017

1/1

2000

1/1

2000

1/1

2014

1/1

2019

1/1

1996

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50801
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50815
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50694.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50789.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50681.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50658.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
07980.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00700.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50460.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50766.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
05490
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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Konkurzy a reštrukturalizácie
použiteľné

Množstvo: 86 kg

Oceľ
jakl
180x180x8
mm
Hutný
materiál
11373 9,6
Množstvo: 10 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
180x180x8
mm
Hutný
materiál
11373 139,67
Množstvo: 131 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
Hutný
materiál
Množstvo: 0,75 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
120x60x6mm
Hutný
materiál
S235 67,04
Množstvo: 30,5kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
10x100x4
Hutný
materiál
Množstvo: 21,7 kg

mm
S235 17,59

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
50x50x3
Hutný
materiál
Množstvo: 4,8 kg

mm
S235 6,88

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
70x50x4
Hutný
materiál
Množstvo: 34,1 kg

mm
S235 32,27

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x100x8
Hutný
materiál
Množstvo: 42,7 kg

mm
S235 39,97

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
140x80x6
Hutný
materiál
Množstvo: 46 kg

mm
11373 20,75

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

250x250x10
11523 67,22

Oceľ
Jakl
Hutný
materiál
Množstvo: 0,9 kg

50x50x4
S235 0,76

2009

1/1

2016

1/1

2014

1/1

2020

1/1

2018

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2018

1/1
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1/1

2008

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50372.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50552
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50465.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50804.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50713.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50825
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50848
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50688.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50771
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50163.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50830
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Oceľ
Jakl
150x100x5mm
Hutný
materiál
S235 79,04
Množstvo: 79,5 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 27,2kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

100x50mm
S235 39,17

Oceľ
Jakl
60x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 13,5kg

mm
S235 12,56

Oceľ
Jakl
140x80x8
Hutný
materiál
Množstvo: 40 kg

mm
11353 72,82

Oceľ
jakl
50x50x5
Hutný
materiál
Množstvo: 32,1kg

mm
S235 30,37

Oceľ
Jakl
80x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 33,3 kg

mm
S235 27,68

Oceľ
Jakl
90x90x6
Hutný
materiál
Množstvo: 23,2 kg

mm
11373 24,47

Oceľ
jakl
80x80x5
Hutný
materiál
Množstvo: 18,5 kg

mm
S235 15,98

Oceľ
jakl
80x60x4
Hutný
materiál
Množstvo: 49,32 kg

mm
S235 39,8

Oceľ
Jakl
80x60x4
Hutný
materiál
Množstvo: 49,32 kg

mm
S235 39,8

Oceľ
jakl
80x80x6
Hutný
materiál
Množstvo: 93,5 kg

mm
S235 81,65
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Deň vydania: 15.12.2021
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30527.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50846.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50326.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50849
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50829.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50490.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50783.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50828.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50828.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50806
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
Jakl
80x30x3
Hutný
materiál
Množstvo: 15,3 kg

mm
S235 19,96

Oceľ
Jakl
50x40x4
Hutný
materiál
Množstvo: 14,4 kg

mm
S355 24,54

Oceľ
Jakl
160x120x6
Hutný
materiál
Množstvo: 50 kg

mm
S355 55,39

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x220x6
mm
Hutný
materiál
11373 51,12
Množstvo: 54 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x20x8
Hutný
materiál
Množstvo: 184,2 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x200x5
mm
Hutný
materiál 35,35
Množstvo: 30,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
120x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 32kg

mm
S235 44,99

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x200x10
Hutný
materiál
Množstvo: 66 kg

mm
S355 77,05

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x120x6
Hutný
materiál
Množstvo: 95,4 kg

mm
S355 103,3

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x180x10m
Hutný
materiál
S355 233
Množstvo: 220,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x220x6
Hutný
materiál
Množstvo: 3,4 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

mm
S355 221

mm
S355 191,32
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Deň vydania: 15.12.2021
Evid.číslo:
50810
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50811.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50530
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50422.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50778
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50769
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50779
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50847
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50800.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50736.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
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Oceľ
Jakl
160x160x6
Hutný
materiál
Množstvo: 18 kg

mm
S355 19,9

Oceľ
jakl140x140x6
Hutný
materiál
Množstvo:100 kg

mm
S235 120,97

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
120x120x5mm
Hutný
materiál
S235 58,85
Množstvo: 47,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
100x100x5
Hutný
materiál
Množstvo: 23,9 kg

mm
S235 25,4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
100x100x6
Hutný
materiál
Množstvo: 86,14 kg

mm
S235 91,18

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ rúra priem 244,5x30 mm
Hutný
materiál
11523 58,27
Množstvo: 24 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
rúra
priem.377x9mm
Hutný
materiál
11353 106,7
Množstvo: 57kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
127x8
Hutný
materiál
Množstvo: 1,5m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

Oceľ trubka
Hutný
Množstvo: 1m

priem.

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 1,8m

Oceľ

trubka

159x4,5mm
materiál 11,58

mm
S355 45,74

108x5mm
S235 26,38

152,4x10mm
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inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50672
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50838.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50853
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50842.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
570(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50237
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
912.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50585.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50698.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50587.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

OCEľ TRUBKA PRIEM. 193,7X8 mm
Hutný
materiál 159
Množstvo: 67,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
194x20
Hutný
materiál
Množstvo: 0,65m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem 50x10 mm
Hutný
materiál
12021 23,98
Množstvo: 10 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem. 110x6 mm
Hutný
materiál
S235 271
Množstvo: 4,75m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem 90x60 mm
Hutný
materiál
11353 55,2
Množstvo: 41,5 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
88.9x4
Hutný
materiál
Množstvo: 2,9 m

mm
11523 59

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
180x80x4
Hutný
materiál
Množstvo: 77,3 kg

mm
11373 80,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x80x5
Hutný
materiál
ST
Množstvo: 91,2 kg

mm
52.3 79,92

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Hutný
materiál
Množstvo: 0,3 m

S355 13,54

mm
11353 85,18

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 1,09m

121x20mm
S355 73,79

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 6,9kg

16x2mm
S235 23,71
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Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50317
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50516
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50660
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50645.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
2176(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50763.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
627(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50466
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00688.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50093
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50788.
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Oceľ
trubka
12x3
Hutný
materiál
Množstvo: 1,55 m

mm
11373 74,4

Oceľ
trubka
152x4,5
Hutný
materiál
Množstvo: 2,1 m

mm
11373 45,54

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 130x65x8 mm
Hutný
materiál
11523 331,25
Množstvo: 97,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil T 140x140x15 mm
Hutný
materiál
11373 26,59
Množstvo: 37 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil LNP 60x60x8 mm
Hutný
materiál
S235 16,97
Množstvo: 18,6kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
UNP
Hutný
materiál
Množstvo: 21,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
L
60x40x6
mm
Hutný
materiál
S235 74,35
Množstvo: 28 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
U
Hutný
materiál
Množstvo: 120 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

65

260

Oceľ
profil
U
200
Hutný
materiál
Množstvo: 61,6 kg

Oceľ
profil
UNP
Hutný
materiál
Množstvo: 51 kg

160

Oceľ
profil
U
220
Hutný
materiál
Množstvo: 15 kg

mm
S235 15,2

mm
11353 148,85

mm
11... 38,4

mm
S235 43

mm
S235 10,49

2019

1/1

2016

1/1

2000

1/1

2005

1/1

2018

1/1

2017

1/1

2020

1/1

2007

1/1

2001

1/1

2019

1/1

2016

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50565.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00677
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50089
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50727
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50654.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50836.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50197
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
(0)995(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50761.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50555
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Oceľ profil LNP 200x100x10 mm
Hutný
materiál
S235 113,81
Množstvo: 96,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
T
50x50x6
mm
Hutný
materiál
S235 6,38
Množstvo: 7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x12x6
Hutný
materiál
Množstvo: 40 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 160x161x15 mm
Hutný
materiál
S355 81,28
Množstvo: 57 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x120x10
Hutný
materiál
Množstvo: 141,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 160x80x14 mm
Hutný
materiál
S235 99,14
Množstvo: 74,3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x120x10
Hutný
materiál
Množstvo: 164 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

mm
11... 53

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 106 kg

50 mm
19802,3 284,57

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 154,9kg

20 mm
15260,3 100,45

mm
S355 170,64

mm
S355 264,89

Oceľ profil LNP 100x65x7 mm
Hutný
materiál
S235 16,25
Množstvo: 19,4 kg

Oceľ profil
Hutný

LNP 40x40x3 mm
materiál
S235 6,42

2018

1/1

2018

1/1

2001

1/1

1989

1/1

1987

1/1

2020

1/1

2017

1/1

2018

1/1

2016

1/1

2016

1/1

2020

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50718
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50699.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0437(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00092.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00016.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50802
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50677.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50728.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50574
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50615
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50827.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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Konkurzy a reštrukturalizácie
použiteľné

Množstvo: 8,4 kg

Oceľ profil L 100x100x12 mm
Hutný
materiál
S355 29
Množstvo: 18,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
U
100
Hutný
materiál
Množstvo: 42 kg

mm
S235 30,74

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
300x200x8
Hutný
materiál
Množstvo: 86 kg

mm
S355 111,5

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
180x18016
mm
Hutný
materiál
11355 891
Množstvo:434,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x100x10
Hutný
materiál
Množstvo: 144,2 kg

mm
S355 171,52

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x16x8
Hutný
materiál
Množstvo: 0,5 m

mm
S355 19,57

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
160x160x8
Hutný
materiál
Množstvo: 5 m

mm
S235 160,62

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x150x8
Hutný
materiál
Množstvo: 44 kg

mm
S235 40,52

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
160x90x6
Hutný
materiál
Množstvo: 21,5 kg

mm
11375 3,34

Oceľ
6-hran
tyč
Hutný
materiál
11SMn30FC 179,62
Množstvo: 98 kg

2018

1/1

2015

1/1

2018

1/1

2006

1/1

2000

1/1

2017

1/1

2017

1/1

2016

1/1

2020

1/1

2008

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50730
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50519.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50735.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00617
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50680
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50668.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50605.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50840.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40076.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50744.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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Oceľ
profil
INP
Hutný
materiál
Množstvo: 17 kg

80

mm
S235 14,8

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem.58x10 mm
Hutný
materiál
11523 56,81
Množstvo: 25,4 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 1,7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 92,4 kg

15 mm
19830,3 239

Oceľ
plochá
70x30
Hutný
materiál
Množstvo: 3,2 kg

mm
K110 23,64

Oceľ
plochá
80x15
Hutný
materiál
Množstvo: 30,3 kg

mm
S235 24,41

Oceľ
plochá
100x20
Hutný
materiál
Množstvo: 69 kg

mm
S235 60,59

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 19,25 kg

2,8 mm
19421,3 71,56

Oceľ
plochá
40x30
Hutný
materiál
Množstvo: 37 kg

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 4,85 kg

mm
S235 68,85

5,5 mm
19421,3 16,36

5

mm
19421 1,31

Oceľ kruhová priem. 75 mm
Hutný
materiál
C60E
12061 11,94
Množstvo: 8,4 kg

2019

1/1

1990

1/1

2008

1/1

2020

1/1

2021

1/1

1993

1/1

2019

1/1

1993

1/1

2003

1/1

1989

1/1

2008

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
(0)107(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
303060.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30561
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30564.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0159(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30536
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0153(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00128
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
078(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20153
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
plochá
351x65
Hutný
materiál
Množstvo: 3,9 kg

mm
19436 20,9

Oceľ
plochá
53x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,7 kg

mm
K110 19,9

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plechová
60x25
mm
Hutný
materiál
12050 27,13
Množstvo: 7,7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 21,8kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 20,7kg

5 mm
19421,3 16,66

Oceľ
plochá
80x12
Hutný
materiál
Množstvo: 34,2 kg

mm
12050 78,74

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 28,9 kg

mm
CK45 36,84

80x15
12050

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 13,05 kg

3,5

mm
19421 53,63

100mm
19436 257,9

Oceľ
4-hran
10
Hutný
materiál
Množstvo: 15 kg

mm
11373 23,4

Oceľ
plochá
50x20
Hutný
materiál
Množstvo: 2,5 kg

mm
K720 9,95

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 11 kg

76

mm
19312 35,2

2000

1/1

2008

1/1

1990

1/1

2008

1/1

2007

1/1

1993

1/1

2008

1/1

2000

1/1

2000

1/1

2007

1/1

2006

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Evid.číslo:
461(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30288
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
064(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
300101.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30132.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0155(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30336
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00472.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00454(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30020
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20029
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
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Oceľ
kruhová
priem.71
Hutný
materiál
Množstvo: 3 kg

mm
K600 27,02

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
60x55
mm
Hutný
materiál
M52/619 119,93
Množstvo: 15,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x15
Hutný
materiál
Množstvo: 3,9 kg

mm
K110 30

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
40x10
Hutný
materiál
Množstvo: 7,1 kg

mm
19312 2,96

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 16 kg

90 mm
19436,30 75,59

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 3,2 kg

52,8 mm
19859 104,28

Oceľ
plochá
75x10
Hutný
materiál
Množstvo: 6,5 kg

mm
14190 1,69

Oceľ
plochá
150x6
Hutný
materiál
Množstvo: 20,4 kg

mm
11373 22,69

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 12,5kg

mm
M238 69,94

Oceľ
kruh
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 42 kg

Oceľ

kruhová

162

120
mm
19830.3 162,65

priem.

151,5

2008

1/1

2001

1/1

2002

1/1

2005

1/1

2008

1/1

2007

1/1

2006

1/1

2008

1/1

2006

1/1

1991

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20213.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00098.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
081(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30055
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30252.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20084
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30036.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30289
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30006.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
184.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0009.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
600x10
mm
Hutný
materiál
VPD160/07 36,18
Množstvo: 3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Tyč
kruhová
priem.
40mm
Hutný materiál: meď elektrolytická 206,33
Množstvo: 24 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Meď
plochá
Hutný
Množstvo:5,6 kg

50x10

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Meď
plochá
Hutný
Množstvo: 5 kg

60x10

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plech
2x20x6000
mm
Hutný materiál CK67 DIN 1544 140,16
Množstvo: 4,1 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-hran
24
Hutný
materiál
Množstvo: 611 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Hutný
materiál
Množstvo: 11,3 kg

19573 81,61

Oceľ
plochá
60x30
Hutný
materiál
Množstvo: 29,5 kg

mm
19312 113,98

Oceľ
plochá
200x35
Hutný
materiál
Množstvo: 10 kg

mm
K110 72,96

Plech
1x20x11000
Hutný materiál CK67
Množstvo: 10,7 m

Oceľ
kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 6 kg

mm
materiál 46,76

mm
materiál 41,76

mm
DIN1544 204,35

mm
11109 1150,91

20

mm
19830 21,52

1999

1/1

2001

1/1

2008

1/1

2007

1/1

2008

1/1

2005

1/1

2005

1/1

2003

1/1

2003

1/1

2004

1/1

1993

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00425
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30217.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30004.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60210.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60016.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60015
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00191.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00190.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40005.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0124(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
311(0)
.
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Výkovok
160x440
Hutný
materiál
Množstvo: 2 kg

550
mm
19436,3 1085,52

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
145x125
mm
Hutný
materiál
19552 91
Množstvo: 9,3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,8 kg

mm
19313 9,25

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
70x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,35 kg

mm
19312 9,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x20
Hutný
materiál
Množstvo: 6 kg

mm
19312 22,9

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dural
jakl
100x100x4
mm
Hutný
materiál 32,12
Množstvo: 3,85kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 230 kg

6-hran
11109 78,8

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 201,2 kg

6-hran
11109 67,31

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 46,15 kg

6-hran
11109 7,54

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plech
200x250
Hutný
materiál
Množstvo: 5kg

Oceľ
6-hran
Hutný
Množstvo: 47 kg

mm
19312 25,74

17mm
materiál 15,16

1995

1/1

2008

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2000

1/1

2001

1/1

2002

1/1

1991

1/1

1991

1/1

1982

1/1

1988

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00385
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0826(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0505(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0359(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0900(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
581(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00583
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
582(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
537(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Oceľ
6-hran
Hutný
Množstvo: 60 kg

Konkurzy a reštrukturalizácie

36
mm
materiál11110 20,51

Oceľ
6-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 474,7kg

46

mm
13240,3 872,46

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 199,3 kg

8mm
11378,0 29,7

Oceľ
6-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 13,2 kg

41
11110 16,9

Oceľ
plochá
25x10
Hutný
materiál
Množstvo: 8 kg

mm
17240 36,2

Oceľ
kruhová
Hutný
Množstvo: 44,5 kg

priem
60mm
materiál19802,3 108,6

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 1 kg

55,8

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 19,1 kg

45

DURAL
L80x80x4
Množstvo: 6 kg

mm
13247 33,36

mm
17023 62,65

mm

4,54

Oceľ plochá 150x20 mm, Množstvo:
92,23
109.6 kg

Oceľ plochá 160x25 mm, Množstvo:

83,1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1988

1/1

2003

1/1

1988

1/1

1998

1/1

2003

1/1

1990

1/1

2002

1/1

2003

1/1

2006

1/1

Dlhodobo skladované

2020

VUNAR
PRODUCT,
a.s. 1/1

Dlhodobo skladované

2019

VUNAR
PRODUCT,

Deň vydania: 15.12.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00555
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
511(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00162.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
413(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
426(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
122(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00089.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
2239(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60073.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30559
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30540
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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Konkurzy a reštrukturalizácie
83,1

86 kg

DOSKA
TESNIACA
Popis:
PL
Množstvo:
10
Kód: 07260

Pertinax
Popis:
Množstvo:
Kód: 00692

-

GUMA
2
52,09
kg

Dlhodobo skladované

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Pl.30
220,39

26.7

kg

fí
1.65

(SILON)
70
44,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
50*50*3
29,42
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17255
PL
10
63,05
Množstvo:
8.5
kg
Kód: 02660

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 08170

SPECIAL

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00370

Oceľovy

8
19312
306,78
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

L300
80
40,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL30-275*275
16,33
1.2
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 07310

APA

JAKL
Popis:
EN6060T66
Množstvo:
3.1
Kód: 60010

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 60034

MOSADZNA
fí5-300
0,36
1
kg

Oceľ
plocha
Popis:
Množstvo:
Kód: 00409

18x12h11
1.9

14

60.1

LIATINA
PLOCHA
Popis:
L
160*
Množstvo:
389
Kód: 08270

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60027

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03750

fí
0.7

1
kg

2,93

VVD
kg

55,24

CU
22*2
7,48
kg

2019

Deň vydania: 15.12.2021

PRODUCT,
a.s. 1/1

Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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TEXTIL
Popis:
Množstvo:
Kód: 70010

Konkurzy a reštrukturalizácie

PL
23

DOSKA
10
26,41
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

420*340*1
53,54
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

168

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

45
3000
39,34
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TEXTIT
100
71,03
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

JAKL
DURAL
Popis:
AlMgSi0,5
F22
100*
107,87
Množstvo:
15.2
kg
Kód: 60008

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
KRUHOVY
Popis:
423016.3
fí
16
89,84
Množstvo:
42
kg
Kód: 08060

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
17153.2
fí
16
43,92
Množstvo:
23.7
kg
Kód: 01770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

KUZEL
Popis:
Množstvo:
Kód: 08950

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

VYKOVOK
Popis:
Množstvo:
Kód: 07500

plo.35x12h11-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30563

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60096

ENAW
1,5
3-1000x2000ALZuMgC
133,08
0.7485
kg

PL.OceľOVY
Popis: 16 X
Množstvo:
Kód: 10159

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70001

s235
28,4
kg

4

C
1500
25.6

X

fí
0.83

216
15

C.V.13356
FM
278,74
kg

Plech
Oceľovfí
Pl.4
Popis:
Množstvo:
10.7
Kód: 00260

MOSADZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 07480

14.7

1160
kg

42,14

PLOCHA
32*20
91,75
kg

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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pl.25-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12625

fí30-6,1
Popis:
Množstvo:
Kód: 20409

Pl90-615x1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12784

TYĆ PLOCHA
Popis:
Množstvo:
Kód: 60199

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

211.5

15142
577,44
kg

s235
4,94
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

5.4

15142
858,76
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

361.1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
2,82
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
0
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

ELMEDUR CuCr
100x20-1000
27
0.8
kg

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08250

1.65

pl100-1500x2000
Popis:
Množstvo:
2039.7
Kód: 12737

ALMg3G22
Popis:
Množstvo:
Kód: 00769

PLOCHA
40*8
10,7
kg

s355
2019,3
kg

Pl.2
28.9

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08040

fí
7.8

fí12h9-3m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20418

2.2

plo.100x20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30551

0

L
Popis:
Množstvo:
Kód: 50781

D
10
Popis:
Množstvo:
Kód: 20415

Konkurzy a reštrukturalizácie

kg

197,18

KRUHOVA
8
10,01
kg

50x40x5-6m
s235
28,54
9.2
kg

14220
3.4

PL150-1000X2000
Popis:

3000
2ks
16,33
kg

S355
709,06

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 12351

640.8

pl40-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12762

kg

Konkurzy a reštrukturalizácie
709,06

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

JAKL
DURAL
Popis:
AlMgSi0,5
F22
80*8
46,13
Množstvo:
6.5
kg
Kód: 60012

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60086

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
14100
fí
210
46,45
Množstvo:
307
kg
Kód: 01090

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70007

PA
PL15
70,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142
404,98
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

148

S355
52,68
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

67.3

PLECH
MOSADZNY
Popis:
423213.3
PL
1,5
162,78
Množstvo:
22
kg
Kód: 08080

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CuSN
5
Popis:
y
Množstvo:
Kód: 60117

PbS
-1000
14,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
15
66,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2679.2

MOSADZNY
423213.21
24,8
0.9
kg

PL2

PLECH
Popis:
17240
Množstvo:
20
Kód: 10034

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08370

Pertinax
Popis:
Množstvo:
Kód: 00622

OceľOVY
PL
4
91,3
kg

66GF30
4.2

Pl.20-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12645

FI65-6,1M
Popis:
Množstvo:
Kód: 20389

s235
2211,95
kg

použiteľné

Zn

5
30
1

PL
7.6

Pl.
1.5

2,5
kg

34,52

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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Pl8-2050x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12782

207.2

Konkurzy a reštrukturalizácie

s235
159,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03640

PL
0.9

PERTINAX
3
16,26
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MAKROLON
Popis:
Množstvo:
Kód: 07040

PL
0.2

CIRY
6
10,22
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2840,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

3613.3

fí35
3,84
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
1,6
125,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1320,48
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
20*20*4
6,17
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12748

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70019

0.84

PLECH
Popis:
423001.2
PL
Množstvo:
9.7
Kód: 09510

pl.35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12758

1680

PROFIL
L
Popis:
AlMgSi
L
Množstvo:
0.7
Kód: 09420

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 05060

12071
69

PLOCHA
0.8*30
20,09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09040

"
33

6
706,8
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
12020
Množstvo:
21
Kód: 03400

OceľOVY
PL
5
44,75
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLOCHA
120*30
9,04
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 04030

11600
16.2

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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plo.80x60h11-6m
Popis:
s235
Množstvo:
39
Kód: 30562

Konkurzy a reštrukturalizácie

4x
50,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

26.9

6m
S235
23,59
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1.9

CCNB
40*30
93,91
kg

PLECH
OceľOVY
Popis:
12061
PL
2
50,24
Množstvo:
19.8
kg
Kód: 03320

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DTD LAMINO
Popis:
Množstvo:
Kód: 51110

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
5*1
1,45
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MED
1000
147,29
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

PLO.40x20
Popis:
Množstvo:
Kód: 30535

-

HOVADUR
Popis:
Množstvo:
Kód: 60071

DREVO8-12/183X
23.4

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 08450

DOSKA
Popis:
8
Množstvo:
Kód: 60037

kg

fí
0.11

8
-

CU
400
X
8

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11373
16*
Množstvo:
2.9
Kód: 22600

PASKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 05540

PL
43.57

Plech
Pl.2,5
Popis:
Množstvo:
67.3
Kód: 00248

fi125-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20419

82.8

75,24

H11
6
4,49
kg

OceľOVA
0,35*1
310,93
kg

žiarovzdo
kg

125,99

s355
78
kg

MOSADZ
KRUHOVA
Popis:
423223.2
fí
4
0,65
Množstvo:
0.3
kg
Kód: 08900

LNP80X80X8-6,1
Popis:

S235

13,25

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 50682

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 51030

15.7

RD

kg

SV

Konkurzy a reštrukturalizácie
13,25

6-1
SV6
7,97
kg

použiteľné

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
05-150
X
500
43,48
Množstvo:
0.8
kg
Kód: 10075

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 00169

fí25
17255,4
196,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

112
964,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
5,4
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

fí15
14260,3
30,19
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

60*315*6
28,93
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
444,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL5
159,41
27.3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4

kruhova
41.9

RAMENO
Popis:
14097
fí
Množstvo:
219
Kód: 09230

PLECH
Popis:
11...
Množstvo:
Kód: 02440

fí20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20410

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 00117

PL
6

5.9

kruhova
111

VYKOVOK
Popis:
19663.3
Množstvo:
0.25
Kód: 03100

pl.30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12792

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60046

590

Oceľ
Popis:
1.4841
Množstvo:
7
Kód: 00790

OceľOVY
0,26
47,77
kg

KRUHOVA
fí
16
76,68
kg

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
1.4841
fí
12
28,48
Množstvo:
2.6
kg
Kód: 00750

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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pl.35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12794

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70011

Oceľ
tahana
Popis:
Množstvo:
Kód: 00139

s235
1265,45
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1680

PL25
347,27
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

36.5

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

7.85

PLOCHA
50*8
67,54
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1.9

PET
75-1000
22,61
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

fí8

11600

5.5

pl.5-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12789

kg

OceľOVY
1200*1000
128
902,36
321.7
kg

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 03820

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70036

Z
Y

Plech
Oceľovfí
Pl.4
Popis:
Množstvo:
64
Kód: 00275

plo.90x30-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30550

DUROPLAST
Popis:
Množstvo:
Kód: 06990

4
Hr.
Popis:
Množstvo:
Kód: 60220

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70043

0,96

s235
24,98
kg

28.6

PLECH
Popis:
PL80
Množstvo:
Kód: 10064

Konkurzy a reštrukturalizácie

120
kg

166,03

s235
27,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

20.7

PL
3.3

2
43,16
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Petrinax
15X15-500
236,72
20.4
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PVC
3-1000X2000
44,34
3.5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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LIATINA
KRUHOVA
Popis:
fí
Množstvo:
831
Kód: 08220

Plo.120x20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30556

43.8

Oceľ
Popis:
fí26
Množstvo:
Kód: 20019

MOSADZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 22310

1.75

PLEXISKLO
Popis:
Množstvo:
Kód: 70006

kg

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

41,38

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2331,9
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2591

180
105

4HR
11558
174,91
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL8
3,76
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

0.54

POM

Pl40-880x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12647

JAKL
Popis:

38,74

PLOCHA
20*10
8,4
kg

1.2

Oceľ
Popis:
4HR
Množstvo:
Kód: 40007

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00164

kg

Dlhodobo
použiteľné

pl.10

pl.-2000x3000-55
Popis:
Množstvo:
Kód: 12743

PROFIL
Popis:
Množstvo:
Kód: 80001

250
210
188,68
kg

KRUHOVA
17
024
4,94
2.5
kg

S-grun
Popis:
Množstvo:
Kód: 00705

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 08660

L

Konkurzy a reštrukturalizácie

fí
1.25

CIERNA
30
20,64
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

12060.1
827,32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

390.5

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

F40*40
2.27

Oceľovy

26,65

15
19312
560,77
kg

108

AlMgSi0,5

kg

F22

DURAL
60*6

69,19

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 60011

9.75

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 07590

fí
3.5

kg

Konkurzy a reštrukturalizácie
69,19

KRUHOVA
7
4,88
kg

použiteľné

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

VYKOVOK
Popis:
15260.3
560*380*1
38,29
Množstvo:
14.2
kg
Kód: 03090

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

FREZA NA VRT.DLATA DS0143
Popis:
3010,37
Množstvo:
536
kg
Kód: 07720

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZ
Popis:
423223
Množstvo:
8
Kód: 08350

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

6m
S235
4,26
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL3
43,8
1.32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL4
5,41
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl45-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12796

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 20030

17024
53.7

FI20-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70098

PVC

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70002

Z

PLO.60x25
Popis:
Množstvo:
Kód: 30534

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60044

PLEXISKLO
Popis:
Množstvo:
Kód: 70024

s355
1889,83
kg

2160

KRUHOVA
fí25
166,96
kg

CERVENY
0.7

kg

PET
fí60
11,47
kg

3.05

40*40
1.1

4.7

1.14

9,24

ITEM
kg

26,94

KRUHOVA
fí
100
62,14
kg

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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PLECH
Popis:
1,4301
Množstvo:
Kód: 02580

Konkurzy a reštrukturalizácie

OceľOVY
PL
1,5
21,32
3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
6
203,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
1043,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

18,89

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
KRUHOVY
Popis:
423016.2
fí
20
42,18
Množstvo:
23
kg
Kód: 08680

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60059

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
15620.3
fí
10
2,71
Množstvo:
10
kg
Kód: 00040

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TRUBKA
PRESNA
Popis:
11353.1
377*
9
106,72
Množstvo:
57
kg
Kód: 09120

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60024

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08760

PL
31

Pl50-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12777

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03130

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25760

FI35-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70104

AlMg3G22
Popis:
Množstvo:
Kód: 00778

1452.7

1

80*80
0.14

9

UPINACIA
422425
268,87
kg

ITEM
kg

CU
PL2
62,58
kg

DURAL
ENAW2017T451
21,66
0.2
kg

PA6
0.1

natur
1,92
kg

Pl.4
48.8

kg

308,38

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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Obchodný vestník 240/2021
4Hr30-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 40103

Konkurzy a reštrukturalizácie

s235
19,85
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

KRUHOVA
fí
40
11,21
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

APA
PL
3.3

(SILON)
4
22,54
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Y
Množstvo:
20
Kód: 20218

15,142,3
180-1500
43,18
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

KRUHOVA
1.4307
21,02
3.5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

RURKA
-3000
18,13
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
12071.1
PL
1
16,91
Množstvo:
0.36
kg
Kód: 03010

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

plo.20x10-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30532

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TELESO KUZELA VITRIX A3
Popis:
PR216
963,55
Množstvo:
205
kg
Kód: 08210

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17249
PL
6
45,84
Množstvo:
13.7
kg
Kód: 21790

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

LIATINA
Popis:
Množstvo:
Kód: 07900

fí
3.8

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08290

PL
8.6

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

20.7

MED
Popis:
423001.21
Množstvo:
2
Kód: 08340

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 05620

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 20049

TV
Popis:
Y
Množstvo:
Kód: 60035

MOSADZ
Popis:

fí75

70

X
1.9

6.1

3

2x
5,5
kg

KONT.
50
0,86
kg

CU
25
77,27
kg

PLOCHA
40*20

85,12

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Obchodný vestník 240/2021
Množstvo:
Kód: 08330

7

pl.10x2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12790

kg

348.5

PLECH
OceľOV
K
Popis:
4-940
X
Množstvo:
16.4
Kód: 10203

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70003

PVC
4

FI60-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 60279

Pl.4

s235
276,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

110
1000
204,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

96,97

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4,64

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

143,08

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2515,5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

ALMg
9,74
kg

fí160
22

kg

1426
kg

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 10085

OceľOVY
160-1990-1000
407
254.5
kg

INP300-6,08
Popis:
Množstvo:
Kód: 50514

11373
180

pl55-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12715

2795

PROFIL
L
Popis:
AlMgSi
L
Množstvo:
0.5
Kód: 09450

8KS
kg

DURAL
20*20*3
5,26
kg

LOZISKOVY KOV NA BAZE CIN
Popis:
252,76
Množstvo:
24.5
kg
Kód: 07540

RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09400

použiteľné

12050
58.1

Oceľ
kruhová
Popis:
Množstvo:
Kód: 00048

85,12

ONGROD
PL3
4,8
kg

0.3

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00253

Konkurzy a reštrukturalizácie

13360
141

"6
100
ks

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
VUNAR
Materiál nemusí byť v celosti, môže
PRODUCT,
pozostávať z menších kusov
a.s. v pomere (zbytkové
kusy,
odrezky).
1/1
Rok výroby je v intervale rokov
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
VUNAR
P
PRODUCT,
Rok výroby je v intervale rokov
a.s. v pomere 1988-2021.
1/1
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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pl.101500x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12765

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17153.2
PL
12
57,24
Množstvo:
83.3
kg
Kód: 03020

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08420

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
120*15
79,32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CCB
CuCo2Be
130,78
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

16-280-740
5
Zn5
Pbs
107,18
5.8
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15,142,3
260-135
256,5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL15
27,28
2.9
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00783

30

25.55

slzickový
15.5

PL.60-680x2500
Popis:
Množstvo:
Kód: 12735

747.8

TYC
PLOCHA
Popis:
AlMgSi0,5
Množstvo:
9
Kód: 09390

HOVADUR
Popis:
Množstvo:
Kód: 60068

PL50
6.9

DOSKA
Popis:
CuSn
Množstvo:
Kód: 60116

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Y
Množstvo:
177.3
Kód: 20219

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60045

pl45-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12723

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 07630

DOSKA
Popis:

1305.6

9.7

12-1000x1000

s235
23,5
kg

PLOCHA
32*20
222,89
kg

Pl.3,5
kg

151,57

14220
1606,01
kg

s355
1124,59
kg

KUSOVA
CU
91,84
kg

novfí
ENAW

118,61

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 60048

0.31

pl50-1000x2355
Popis:
Množstvo:
Kód: 12703

PLECH
Popis:
CK67
Množstvo:
Kód: 01980

pl55-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12725

plo.30x12-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30549

Pl30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12776

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

198,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

24,4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2KS
kg

27.1

kg

80-1000
41,87
kg

s355
597,06
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

659

s235
11,96
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

14.4

s235
195,08
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

271.5

26
26
13,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142.3
373,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MDF
DYH.BUK
Popis:
PL
Množstvo:
1
Kód: 80007

PL.50-550X2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12606

skladované,

CU
1
69,98
kg
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POLYURETEN
Popis:
X
Množstvo:
0.162
Kód: 70030

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 10071

PL

použiteľné

Dlhodobo
použiteľné

OceľOVY
PL0,25*20*100
204,44
9680
kg

11373

Plo.150x15-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30507

118,61

14220
1180,62
kg

554.5

PLECH
Popis:
423001.2
Množstvo:
10.5
Kód: 09090

IPE200-6,07
Popis:
Množstvo:
Kód: 50515

kg

Konkurzy a reštrukturalizácie

136.5

PL

OceľOVY
10-1500x3000
248,78
188.7
kg

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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JAKL
Popis:
50*40*4
EN
Množstvo:
13.7
Kód: 60005

Konkurzy a reštrukturalizácie

AL
6060T6
52,09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

155,99

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

140,95

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl4-1000x2000
Popis: perfor. DIN EN 10130 Qg1015
114,2
Množstvo:
18
kg
Kód: 12787

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
17140
Množstvo:
Kód: 20002

KRUHOVA
X14CrMoS17
12,48
8.7
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
964,7
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL50
7,51
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

WINKELKLEMMSTUCK WV 40 51
Popis:
50
4,16
Množstvo:
1
kg
Kód: 80005

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Množstvo:
41
Kód: 20280

15260
80-5360
82,16
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
10,14
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

H11
6
19,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Tyč
CuZn40Al2
Popis:
Množstvo:
11
Kód: 00587

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25780

Doska
Popis:
Množstvo:
Kód: 70095

plo.100x15-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30548

kg

80*80

ITEM

1.13

pl90-2000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12772

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70012

23730

kg

1064.8

0.01

plexiglas

PL.8

0.15

kg

12.2

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11373
12*
Množstvo:
11.4
Kód: 23010

51,12

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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PROFIL
Popis:
Množstvo:
Kód: 80012

Konkurzy a reštrukturalizácie

NUTENSTEIN
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNA
66*11
11,48
1.09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLOCHA
0.2*30
33,59
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
DURAL
Popis: AlMg4,5Mn W28 PL 6
14,98
Množstvo:
4
kg
Kód: 60003

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17241
PL
5
82,31
Množstvo:
22.7
kg
Kód: 02180

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
Oceľovfí
Pl.8
Popis:
Množstvo:
39.5
Kód: 00264

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

REZNY
KUZEL
Popis:
cv.14087
fí
112
595,21
Množstvo:
170
kg
Kód: 09020

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

APA
TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 00717

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

0.65

RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09220

VVD
93
572,75
kg

fí
123

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 09960

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 05080

kg

12071
73

fí60
5.05

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11...
25*
Množstvo:
13.7
Kód: 21630

fí-50h9-3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 20417

Sklotex.
Popis:
Množstvo:
Kód: 70094

1.9

LG11
0.7

PL.40-1000x2000
Popis:

3,05

172
kg

293,8

PVC
kg

70,27

H11
6
15,72
kg

s355
2,86
kg

PL.2
kg

14220

40,22

701,4

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 12682

324

Doska
Popis:
Množstvo:
Kód: 00710

kg

Ertalon

Konkurzy a reštrukturalizácie
701,4

použiteľné

Pl.10
62,81

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

321,43

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL3
46,85
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

-TEFLON
-1000
18,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17240
PL
3
6,85
Množstvo:
1.5
kg
Kód: 10033

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl120-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12761

s265gh
1981,44
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
22*1
18,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

11109
60-3000
151,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

11.9

3000
14220
41,45
kg

S235
3,95
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4.5

12050
4,57
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2.7

1.65

kg

Plech
Oceľovfí
Pl.6
Popis:
Množstvo:
43.9
Kód: 00262

AKRYLON
Popis:
Množstvo:
Kód: 70016

1.45

PTEE
tyc
Popis:
Y
60
Množstvo:
0.15
Kód: 70041

pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12757

1457

2400

TRUBKA
Popis:
423005
fí
Množstvo:
11.6
Kód: 07750

6
Popis:
Množstvo:
Kód: 40075

Hr

D
20
Popis:
Množstvo:
Kód: 20416

PLO40X10-6M
Popis:
Množstvo:
Kód: 30521

Fí45-6
Popis:
Množstvo:
Kód: 20407

63

-

1
kg

s355
1145,21
kg

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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pl.-1000x2000x15
Popis:
Množstvo:
Kód: 12624

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Umelá hmota PP šedfí fí35-780
Popis:
5,62
Množstvo:
0.65
kg
Kód: 70096

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Pl.25-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12799

75.6

15142
215,48
kg

Konkurzy a reštrukturalizácie

s235
746,02
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

781

14220
2114,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

998.4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1535,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2ks
14,04
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CuCrZr
20-500
13,39
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL20-1000X2000
Popis:
16224/1,8928/
296,96
Množstvo:
103.5
kg
Kód: 12438

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-HRAN
Popis:
17241
6HR
24
54,85
Množstvo:
6.75
kg
Kód: 05360

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl80-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12716

DOSKA
Popis:
60
Množstvo:
Kód: 70029

FIBROFLEX
-80
X500
71,42
0.272
kg

pl70-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12676

1695.2

PLO.20h11x10h11-3000
Popis:
S235
Množstvo:
7.8
Kód: 30539

TYČ
KRUHOVA
Popis:
Množstvo:
0.8
Kód: 60209

Pl.55-2000x3000
Popis:
s355
Množstvo:
170.5
Kód: 12655

Pl2-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12783

23.5

2x
159,59
kg

s235
17,93
kg

Deň vydania: 15.12.2021

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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pl30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12785

s235
1049,93
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

H9
25
88,14
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142
1306,34
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

477.4

s235
240,61
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

285.3

PL
39.7

CU
3
267,18
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1215,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1680

2X
11,06
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

[TEFLON]
20
139,38
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
348,24
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

1440

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
1.4104
fí
Množstvo:
8.35
Kód: 21460

Pl.30-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12646

pl12-1500x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12766

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08440

Pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12779

PLO.200X15-6
Popis:
11373
Množstvo:
15.7
Kód: 30469

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03030

PTFE
PL
3

pl.60-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12797

FI30-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70097

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08550

Konkurzy a reštrukturalizácie

378.5

PA6G

MODRY

0.7

kg

CU
20
155,51
kg

PL
16.5

Plech
Oceľovfí
Pl.
Popis:
Množstvo:
79.6
Kód: 00287

6

PLECH
Popis: PL5

DURAL
H111

AlMg4,5Mn

19,32

1
kg

325,66

102,83

Deň vydania: 15.12.2021

VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
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Množstvo:
Kód: 60051

11.4

Pertinax
Popis:
Množstvo:
Kód: 00724

kg

Konkurzy a reštrukturalizácie
102,83

použiteľné

Pl.5
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
MOSADZNY
Popis:
421316
PL
1
71,03
Množstvo:
10.2
kg
Kód: 21770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

FI180-5,65
Popis:
Množstvo:
Kód: 20367

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4-HRAN
Popis:
14260.3
4HR
110
5,18
Množstvo:
23.3
kg
Kód: 05280

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PROFIL
Popis:
50*50*6-6000
Množstvo:
3.35
Kód: 60001

L
ENAW6
30,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 06750

(SILON)
1
3,94
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

AL
6060T6
2,51
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

8

PLECH
Popis:
CK67
Množstvo:
Kód: 01940

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00289

79,52

OceľOVY
PL
0,5*20*160
14,28
1082
kg

Oceľovfí
330

25.3

APA
PL
0.5

JAKL
Popis:
50*25*3
Množstvo:
Kód: 60004

PLO.180X20-6,17
Popis:
Množstvo:
Kód: 30488

FI40-6,15
Popis:
Množstvo:
Kód: 20397

kg

EN
3.1

140
12050
576,89
kg

S355
20,83
kg

S235
116,96
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

148

S355
0,24
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

0.3

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl45-2000x3000
Popis:
s355
Množstvo:
3768
Kód: 12767

2x
3119,9
kg

Deň vydania: 15.12.2021

a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
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PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60042

AlMg3W19
14

DURAL
PL3
63,83
kg

Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900306
Názov:
IUS
SKLUČOVADLO 127,36
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900379
Názov: KIPP KREUZGRIFFE 061602,83
408
Popis:
,
Množstvo: 12 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911013
Názov: fréza 63A03R-S90SL12-C1,2
AKCIA
(
pôvodne
288,75€)
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901037
Názov: BRÚSKA VZDUCHOVA 53709,07
GDS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900173
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
44,84
HSSE
Popis:
4,2,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901313
Názov: BRUSKA UHLOVA AEG WS
72,79
6-115
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900094
Názov:
ZKC
3210
M17*1 20,14
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900341
Názov:
STR.ZAV.371C
63,58
SPIR.NEPR.OTV.HSS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005273
Názov: DIA OROV.4913MK11CRT 67,32
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900402
Názov:
STROJ.ZAV.PRUCH.OTVOR
DIN 39,78
2181
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900328
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900284
Názov:
ZAV.KRUZOK
M
16 21,34
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

skladované,

Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Dlhodobo
použiteľné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodný vestník 240/2021
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900377
Názov: STROJ.ZAV.SL.OTV. DIN
191,47
374
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901038
Názov: -KALIBER TRN 6 H7 42,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005258
Názov: DIA OROV.176 5CT20X8 78,47
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909307
Názov: SKAROMIERKA PRESNA 5,06
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900021
Názov:
ZAV.3010 54,54
Popis:
M17*1,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902342
Názov: FREZA KOTUCOVA NA
467,57
VRD
Popis:
100X5X22,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909301
Názov: M16-2 MONTAZNA SADA
112,43
RECOIL
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902315
Názov: FREZA 100 B06R-S75 AP15
390,92
D
Popis: DHIM VUNAR 11003930,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900385
Názov: RYCHLOUPINKA VA 700
206,24
TP-TAZKA
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900190
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBER
49,91
6H
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900383
Názov:
A7/PRISLUS.K
2,18
RYCHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90050
Názov:
FREZA 396,61
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907008
Názov: HROT OTOCNY 243324
123,23
MT5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900157
Názov:
UHOLNIK
VLASOVY 133,66
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90042
Názov:
FREZA 159,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902326
Názov:
FREZA
FAZETKOVA
516,43
GARANT
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004023
Názov:
TRN
FREZ.241431
48,6
40X22X250
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005364
Názov: KOTUC DIA ACK 125X5,3
537,74
MO
16
Popis:
,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900017
Názov: REZNE NARADIE - NOZ 126,16
Popis: GLCCR 2525 M 2,65,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004151
Názov: PRISTR. EGAL.DUL.DSD2
115,51
707333
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
903036
Názov: VRTACKA AKKU EBF-18K 50,92
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004206
Názov:
DRZIAK
KLIESTINOVY
109,9
40.605.00
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005285
Názov: DIA OROVNAVAC "1.72" 81,42
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900445
Názov:
STOP.FREZA
HOLEX 44,89
Popis:
10,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003947
Názov:
B3213.F.016.Z01.048R 294,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005276
Názov:
DIA
OROV.''173'' 120,97
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900215
Názov:
12K2R030A12-SRC12-A 119,98
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901030
Názov: KALIBER VALCEK 18 H 7 73,79
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900095
Názov:
FREZA
POLKR,VYD. 350,72
Popis:
R
25,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902328
Názov: FREZA
222165-730373 170,38
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901025
Názov: - KALIBER VALCEKOVY 6
19,66
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005270
Názov: DIA OROV.20X8X6 224912 154,55
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900229
Názov: TELESO VALC.CELNEJ
484,13
FREZY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902327
Názov: FREZA 5210VS12-080 R68 1180,37
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901034
Názov: - KALIBER VALČEKOVY
22,82
8H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005331
Názov:
DIA
KOTUC
2-15028,28
8Z36/25K75
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900046
Názov: STROJ.ZAVITNIK DIN 5156
299,35
TVRD.
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907012
Názov:
ODCHYLKOMER
198,48
CISELNIKOVY
0
Popis:
,
Množstvo: 10 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911015
Názov: BRUSKA SW135 (3+6 mm) 205,08
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901018
Názov:
BRUSKA
METABO 210,72
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900122

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

čiastočne

VUNAR

Rok výroby je v intervale rokov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
Názov:
BECK
NASTAV.RUCNI
67,36
VYSTRUZ.HSS
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90044
Názov:
FREZA
1 39,6
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911046
Názov: ODCHYLKOMER 1155-02176,64
10
0-10
0,01
B60
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900436
Názov:
57561
1263.09 24,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900387
Názov:
A7/PRISLUS.K
11,05
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902331
Názov: FREZA
25N3R0424A25 220,51
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900053
Názov:
KALIBER
VAL.PR 21,48
Popis:
10H7,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004207
Názov:
DRZIAK
KLIESTINOVY
219,79
40.605.00
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900231
Názov: MONT.SUPR.RECOIL M385,7
0,5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901024
Názov: KALIBER VALCEKOVY 16
31,1
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003934
Názov:
FREZA
25A4R043E03412,03
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003928
Názov: FREZA 100B06R-S75AP15D 390,96
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003929
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 324,84
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900087
Názov:
6-KT.SCHRAUBENDR. 137,68
Popis:
3-10MM
626610
6,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905016
Názov:
UPIN.TRN
TUS 5,18
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909310
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
11,8
251238-6000,1
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004043
Názov:
TRN
FREZ.241431
54,17
40X27X320
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900121
Názov:
BECK
NASTAV.RUCNI
55,52
VYSTRUZ.HSS
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005371
Názov: KOTUC BRUS.125X12X5 R6 583,94
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004195
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
226,45
241490
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900256
Názov:
SPIRALOVY
VRTAK 24,41
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900247
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 63,74
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900388
Názov: KIPP ARRETIERBOLZEN
3,17
03090-0320
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005269
Názov: DIA
OROV.1.59
CRT 68,27
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005332
Názov:
DIA
98,3
KOT125X3X4X90X20KP160125
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900007
Názov: DIA KOTUC 11-100-6/3 16,33
Popis:
11-100-6/3
BVI
K100,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901027
Názov: KALIBER VALCEK 12 HZ 101,08
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003914

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

čiastočne

VUNAR

Rok výroby je v intervale rokov
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Názov: FREZA ROHOVA D=63
255,89
63A06R-SAP
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005281
Názov: DIA OROVNAVAC HIG2
136,7
H710
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900019
Názov:
VRTAK
DLHY 8,68
Popis:
VS-5,0/250,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900175
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
14,78
HSSE
Popis:
6,8,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909609
Názov: -MERADLO- SNIMAČ HRAN
146,92
20
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003998
Názov:
TRN
FREZ.40X32 20,11
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005349
Názov:
DIA
128,98
KOT125X10X3X32ACB160/125
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004331
Názov: REZAC DREVA COMBI 24,3
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900006
Názov:
ZAVIT
G1 52,06
Popis:
G1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900139
Názov:
UN.SKLUCIDLO 231,94
Popis:
200/3
1M1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902333
Názov: FREZA DIN 6535 20 128,54
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003925
Názov: FREZA 20A3R032B20C156,06
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004191
Názov: PUZDRO UPIN. 40*16
190,48
241490
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003935
Názov: FREZA 50A07R-S90AP11D 309,02
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004173
Názov:
DRZIAK
415,85
ZAR.NOZ.40X36X150
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004211
Názov:
PILA
OKRUZ.225380
15,06
400X4X30
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005277
Názov: DIA OROVNAVAC "1.72" 76,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902026
Názov: ZAVITNIK STROJ. HOLEX 23,29
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909610
Názov: -UPÍNACÍ TRN Weldon 20
179,22
SK5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004110
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
38,4
330838
40X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901020
Názov: KALIBRACNY TRN A-ZC 624,96
13
10
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900005
Názov:
ZAVIT
G1/4 26,78
Popis:
G1/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900384
Názov: KIPP KREUZGRIFFE 061604,33
408
Popis:
,
Množstvo: 20 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005263
Názov: DIA OROV. 3,45 CT 322,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004388
Názov: KOTUC PILOVY Ý400 115,99
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005257
Názov: DIA OROV.178 1CT18X5X5 13,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902325
Názov: FREZA 25A 3R034A25-SAP
218,76
11
D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
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-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 240/2021
Kód:
E-011004204
Názov:
TRN
UPINACI
NA
109,9
KLIESTINY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90058
Názov:
FREZA 208,13
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003996
Názov:
TRN
FREZ.40X40X90 36,44
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004193
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
74,96
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901033
Názov:
KALIBER
12
F7 42,94
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003910
Názov:
TRNY
FREZOVAC.SO
178,88
STRMOU
STOPvydajna
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900381
Názov:
RYCHLOUPINKA
VA
40,86
700TP-TEZKA
70
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900397
Názov:
STROJ.ZAV.SL.OTV.DIN
51,19
5156
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911009
Názov: Redukčne púzdro MORSE
208,08
6/ISO
40
Popis:
aktivacia,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900206
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
46,84
KALIBR
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905002
Názov:
UPIN.
TRN 7,16
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003995
Názov: TRN FREZ.40X50 247224 37,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003997
Názov:
TRN
FREZ.40X40X70
31,87
247224
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004047

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

čiastočne

VUNAR

Rok výroby je v intervale rokov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodný vestník 240/2021
Názov:
TRN
UPINACI
104,24
40.501.0025.02
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004007
Názov: TRN REDUKCNY 40X3 24,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900345
Názov:
STR.ZAV.SPIRAL.PRE
85,01
V.OTV,376C
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004202
Názov: DRZIAK KLIESTINOVY ER
604,14
32/50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90061
Názov: GARANT TK STOPK.FREZA
121,76
HA,TiAIN
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004190
Názov: PUZDRO UP. 1490 40X16 41,39
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900360
Názov: RUC.ZAVIT.HSSE DIN 352 70,21
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902025
Názov:
ZÁVITOVY
KRUZOK 11,17
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90051
Názov:
SPAJK.REG.ZD-929 92,05
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003941
Názov: FREZA R390-016A 16-11L
601,08
COROM
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005267
Názov:
DIA
OROV.PRACH.8/8 38
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900171
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
44,06
HSSE
Popis:
2,5,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902306
Názov:
FREZA
25A3R034A25218,76
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003936
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 324,84
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005268
Názov: DIA KOTUC 8-150-10/1 B-VI 133,49
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005354
Názov: DIA KOTUC125X30 100BZ
193,58
125/10
Popis:
,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003993
Názov: TRN FREZ.241461 40X40 14,94
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900386
Názov:
B7/PRISLUS.K
2,82
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900359
Názov: REZ.NAR.-držiak na VRD217,73
fréza
Popis:
08K2R025A10-SRC08-A,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005287
Názov:
DIA
OROVNAVAC 186,9
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
1004
1391,04
Názov: Rám VZ 01-2-002 11523
Množstvo: 1610 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902046
Názov: PRIEBOJNIK 8544/9 SADA 8,44
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003939
Názov: FREZA ROHOVA Ý 50 S
212,54
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900020
Názov:
VRTAK
DLHY 2
Popis:
VS-5,0/135,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901026
Názov: - KABIBER VALCEKOVY 8
19,66
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900141
Názov:
ZAVITOVY
KALIBER 184,22
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900257
Názov:
SPIRALOVY
VRTAK 56,76
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004002
Názov:
TRN
FREZ.40X40 31,27
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900305
Názov: HOLEX ZAVIT.KALIBR M4 39,73
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900330
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003912
Názov: TRN FREZ.40X27 221440 150,97
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005255
Názov: DIA BRUS.TEL16X16X6 E15
77,28
K100
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005261
Názov: DIA OROV.4913MK11CRT 115,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900137
Názov: ZÁVITNÍK SADOVÝ G2 467,98
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900418
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
65,21
KALIBR
H7
TVRD
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003994
Názov: TRN UPIN.40X40 241461 38,36
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003926
Názov: FREZA 100B06R-S75AP15D 390,92
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004392
Názov:
KOTUC
PILOVY 115,03
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004045
Názov: TRN UPINACI NA FREZU
92,96
Ý63
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
1005
Názov: Hydraulický agregát HAV 2400
380-5,5/55-20/160
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003951
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 392,23
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005336
Názov:
DIA
KOTUC2-200111,53
207200/160K75
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900189
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER
32,51
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905304
Názov: VRTAK D60,0 DFT600 461,98
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004102
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
46,2
330837
40X2
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900069
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 118,01
Popis:
137350
G3/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900380
Názov:
POLOŽKA
NOROLEM
1,33
07680-12
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90040
Názov:
FREZA
04 86,4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004010
Názov: TRN REDUKCNY 40X40 24,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900016
Názov:
VALEC
2700-2/50/50
173,09
FIX.INDUKTI
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909305
Názov:
MANIPULATOR
979,73
MAGNETICKY
GARANT
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005275
Názov: DIA OROV.4914MK16CT 1075,48
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900050
Názov:
VYSTRUZ.HSS
75 209,09
Popis:
75
H7,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900151
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 72,72
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901529
Názov:
BRUSNY
KOTUR
05
150,05
355x50x127
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911043

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Názov: Brúska pneumatická -SW
7733SAM
-priama 128,4
Popis: 29.7.15-52-222 SWEPRO,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905303
Názov: VRTAK D 60,0 DFT600 470,54
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004171
Názov:
DRZIAK
PRE
364,46
ZAR.NOZ.221397.2
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900246
Názov: - KALIBER VALCEKOVY
41,53
8H7
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004174
Názov:
DRZIAK
105,55
ZAR.NOZ.40X20X150
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004205
Názov:
TRN
UPINACI
NA
360,56
KLIESTINY
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90043
Názov:
FREZA 152,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902343
Názov: DRZIAK FREZY -SW 32-40 124,8
Popis:
SW
32-40,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900227
Názov: FAZETKOVA FREZA 30 552,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900502
Názov:
PUZDRO
264,46
KLIEŠTIN.UPÍNACIE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900067
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 37,82
Popis:
137350
G1/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005272
Názov:
DIA
OROV.ROLETTA
19,84
Ý22X8
176-S
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900342
Názov:
STR.ZAV.371C
69,55
SPIR.NEPR.OTV.HSS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003944
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Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

349

Obchodný vestník 240/2021
Názov:
B3213.F.022.Z01.066R 322,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005260
Názov: DIA OROV.2.4 CT H1 K1 219,48
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900326
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003938
Názov: FREZA ROHOVA Ý 40 S
192,55
KUZ.ISO
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005334
Názov:
DIA
47,8
KOTUC125X6X1X10ABC160/12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004063
Názov: TRN FREZ.241440 50X40 11,95
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005081
Názov: VYSTRUZNIK 604 16H7 195,58
Popis:
,
Množstvo: 10 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900219
Názov: VYHRUBNIK NAST.PR.
99,13
59,50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900332
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902303
Názov:
FREZA
GARANT
TK
74,82
SPOPK.
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901032
Názov: KALIBER TRN 25 H 7 91,24
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005253
Názov:
DIA
BRUS.T.15X20X5
87,64
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900512
Názov:
UPÍNAČ
KLIEŠ.
S
123,52
KUŽELOM
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902305
Názov: FREZOVACIA HLAVA SET 478
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
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VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 240/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005259
Názov: DIA OROV.HIG2,5-8-11130,03
MKO-25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909309
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
117,8
DIN862-6000,2
Popis:
,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900291
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER S
38,99
TOL.
APopis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902337
Názov:
FREZOVACIA
HLAVA
222,24
GARANT
90
Popis: 52-91 HOFMAN 21,9,10,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004181
Názov: DRZIAK VYHR. A VYSTR.
61,33
27*5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004180
Názov: DRZIAK VYHR. A VYSTR.
40,15
19*3
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900191
Názov:
GARANT
172,07
STROJ.ZAV.SL.OTV.DIN
51
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900023
Názov:
VRTAK
DLHY 15,4
Popis:
VS-5,0/315,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902319
Názov: FREZOV.HLAVA GARANT
181,81
RD.X12
Popis:
212145,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005250
Názov: DIA BRUS.T.10X16X3 E15
18
100/8
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902042
Názov: ZAVITNIK GARANT M 10 97,56
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004199
Názov: PUZDRO UPIN. 50*28
162,2
241490
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902335
Názov: FREZA DRAZKOVACIA
66,28
HSS-Co8
15mm

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s 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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Obchodný vestník 240/2021
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900333
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005274
Názov: DIA OROV.4914MK16CRT 539,74
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003937
Názov: FREZA ROHOVA Ý 32 S
323,92
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900208
Názov: HOLEX DIGIT.POSUVNE
81,8
MERITKO
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003973
Názov:
TRN
FREZ.241433
41,42
4X22X250
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900070
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 173,98
Popis:
137350
G1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900242
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBR
41,3
H6
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900153
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 39,72
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900179
Názov:
RECA-KLIESTE
NA
90,82
NITOV.MATICE
R
Popis:
RMX
3-6,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003992
Názov: TRN FREZ.40X40 221461 74,59
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005265
Názov: DIA OROV.VIECOK 175
156,94
5CT
20X8
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900400
Názov: STROJNI VYSTRUZNIK DIN
127,24
208
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900325
Názov:
UPINACE 454,09
Popis:
,
Množstvo: 2 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie
skladované bez údržby

1/1

Deň vydania: 15.12.2021
Cena uvedená s DPH.

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 240/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900329
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902338
Názov:
FREZOVACIA
HLAVA
268,15
GARNAT
90
Popis:
52/91
HOFFMAN,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005252
Názov:
DIA
BRUS.T.14X10X3
40,24
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901022
Názov: KALIBER TRN 3 H7 22,94
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004201
Názov: DRZIAK KLIESTINOVY ER
548,1
32/50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900003
Názov:
ZAVIT
G3/4 75,1
Popis:
G3/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005251
Názov:
DIA
BRUS.T.12X16X3
50,18
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90046
Názov:
FREZA 290,1
Popis:
50A05R-S90AP15D,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005353
Názov: DIA KOTUCÝ125X1.2X20
35,21
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902330
Názov:
FREZA
12N1R015A12 151,37
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901526
Názov: BRUSNY KOTUC 35 M 169,18
Popis:
46L123VGY
35
M,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909200
Názov:
CELUSTE
DO
94,8
UNIVERZALNEHO
SKLUč
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902341
Názov: FREZA GARANT TK 6 204,7
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900382
Názov:
B7/PRISLUS.
K
0,56

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
opotrebované,

čiastočne
dlhodobo

VUNAR
PRODUCT,

Rok výroby je v intervale rokov
1980
-2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodný vestník 240/2021
0,56
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902322
Názov: FREZA 100BO6R-SMORC
458,08
20Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900249
Názov:
UHOLNIK
VLASOVY 172,74
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902324
Názov:
FREZA
TK
5
MM 51,9
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900174
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
18,86
HSSE
Popis:
5,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90068
Názov:
FREZA 260,23
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004203
Názov: KLIESTINA K ER 32 2-20 - 1
197,54
sada
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901039
Názov: -KALIBER VALCEK. 8 H7 42,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900012
Názov:
SAD.ZAV.
M24
ND 28,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003911
Názov: TRN FREZ.40X27 221440 85,18
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900398
Názov: STROJ.ZAVITNIK DIN5156
81,37
TVRDOCH
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907013
Názov: ODCHLKOMER PACKOVY
383,84
0,01
mm
Popis:
,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004111
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
56,64
331781
40X30
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005370
Názov: KOTUC DIA 125X6X5 316,67
Popis:
,
Množstvo: 3 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90937
Názov: -MAGNET BREMENOVÝ
1171,64
MAXX500
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004192
Názov: PUZDRO UPIN. 40*16
68,23
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901009
Názov:
FREZA 371,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005333
Názov: DIA KOTUC150X1.5X20
63,34
224671
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004175
Názov:
DRZIAK
173,27
ZAR.NOZ.40X56X200
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900015
Názov:
STR.ZAV.
3043 18,98
Popis:
M6,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004003
Názov: TRN FREZ.40X32 221440 152,66
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902041
Názov: ZAHLUBNIK KUZELOVY
125,33
SADA
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004005
Názov: TRN REDUKCNY 40X1 26,09
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900032
Názov:
DIA
KOTUC 15,43
Popis:
BVI
K100,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003932
Názov:
TRN
FREZ.251431
16,66
40X16X140
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900004
Názov:
ZAVIT
G1/2 50,9
Popis:
G1/2,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003940
Názov: FREZA ROHOVA Ý 63 S
247,28
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005321

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

čiastočne

VUNAR

Rok výroby je v intervale rokov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
Názov:
DIA
VRTAK
NA
90,42
BRUS.FREZ.Ý8
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900152
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 38,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907016
Názov: ODCHYLKOMER TASTER
340,86
3-D
0,01mm
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911010
Názov: Redukčné púzdro MORSE
288,83
5/ISO
40
Popis:
aktivacia,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003913
Názov: FREZA ROHOVA D=50
243,42
50A05R-SAP
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900045
Názov: KALIBER ZAVITOVY G1 95,36
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900327
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005368
Názov: KOTUC DIA 125X5X3 260,51
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90078
Názov: FREZA STOPKOVA DO
203,04
ROHU
25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900393
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
48,94
KALIBER
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909613
Názov: -POSUVNÉ MERADLO DIG. 153,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902316
Názov:
FREZA
ROHOVA
262,96
STOPKOVA
4
b?itá
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911045
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
95,58
DIN862-6000,25
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900392
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
45,86

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
opotrebované,

čiastočne
dlhodobo

VUNAR
PRODUCT,

Rok výroby je v intervale rokov
1980
-2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 240/2021
45,86
KALIBER
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902045
Názov:
ZAVITNIK
M
10 130,3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005278
Názov: DIA OROV.MK 1 4914 61,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003999
Názov: TRN FREZ.40X22 221440 100,4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90039
Názov:
FREZA
D010 117,3
Popis:
D010,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900133
Názov:
ZAVITNIK 248,44
Popis:
40760,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004194
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
96,83
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900225
Názov: MONT.SUPR. V COIL 1
368,2
SADA
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900241
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBBR
41,99
6H
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900318
Názov: GARANT 90-FREZ.HLAVA
208,33
SOFTCUT
2
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900255
Názov: TELESO VALC.CELNEJ
264,38
FREZY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003991
Názov: TRN FREZ.40X40 241461 147,38
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004009
Názov: TRN REDUKCNY 40X4 21,91
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004121
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
52,18
330838
40X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900334
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005337
Názov:
DIA
KOT13-15041,03
30Z125/100BZ60
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005039
Názov: VYSTRUZNIK CSN221371
254,05
11H7
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900172
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
51,67
HSSE
Popis:
3,3,
Množstvo: 8 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003952
Názov:
TRN
FREZ.251431
33,22
40X22X140
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003923
Názov:
FREZA
40A3R-SR12D 293,77
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004200
Názov: KLIESTINA K ER 32 2-20 - 1
195,54
sada
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902323
Názov: FREZA 50AO7R-S90AP 11D 345,79
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902309
Názov: NASTAVEC NA JEZKOVU
219,08
FREZU
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900248
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 44,44
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003943
Názov:
B3213.F.020.Z01.060R 294,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004120
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
106,96
330836
50X4
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901029
Názov: KALIBER VAL 16 H 7 71,88
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902329

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

VUNAR
PRODUCT,

čiastočne

Rok výroby je v intervale rokov
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Názov: FREZA
222165-730373 47,38
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90055
Názov: FREZA EM4 8080-20 199,16
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004387
Názov: KOTUC PILOVY Ý400 52,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004101
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
117,5
330838
40X2
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004172
Názov:
DRZIAK
444,53
ZAR.NOZ.40X36X300
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901028
Názov: KALIBER VALCEK 14 H7 63,28
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005262
Názov:
STRANOVY
97,6
UHL.OROVNAVAC
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901023
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 26,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003931
Názov:
TRN
FREZ.251431
15,58
40X16X140
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902321
Názov: FREZOVACIA HLAVA 669,18
TWINCUT
Popis:
0,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907009
Názov: ODCHYLKOMER TASTER
340,07
3-D
0,01mm
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003909
Názov:
FREZA
125B08R474,61
W45SE123F
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003924
Názov:
FREZA
80A5R-SR12D 326,83
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901031
Názov: KALIBER VALCEK 20 H 7 79,4
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

PRODUCT,
1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004006
Názov: TRN REDUKCNY 40X2 26,48
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900331
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901036
Názov: FRÉZA NA VRD 63A06R786,54
S90AP15D
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900224
Názov:
FREZA
101212-005 8,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005365
Názov: KOTUC DIA ACK 125X10X3
158,34
MO13
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003946
Názov:
F3042.Z.025.Z03.09 262,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900124
Názov:
REZNE
NARADIE 110,53
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900270
Názov: MEZNI KALIBR. TRN F7 157,32
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003933
Názov: FREZA 20A3R035E03C198,08
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005338
Názov: DIA KOTUC100X10X3X2094,01
45
ACK
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901000
Názov:
FREZA
S
VYM.VRD
499,1
11003927
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004122
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
64,13
241481
50X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Zrážačka hrán SPEEDY KOMPLET 100
Dutinomer 40-100
50
Digitálny výškomer
100
Vrtačka BDS KERNBOHRMACHINE 80
PROGRAM SW NX-3 licencie

1,0

Deň vydania: 15.12.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Opotrebované, funkčné
2005
Opotrebované, funkčné
2007
Opotrebované, funkčné
2007
Opotrebované,
funkčné,
2007
mierne poškodené
Morálne
zastaralé,
2007

1/1
1/1
1/1

Cena uvedená s DPH.

1/1

Cena s DPH.

Cena s DPH.

1/1
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PROGRAM SW NX-3 licencie

1,0

PROGRAM CROSS SK 58732,20

1,0

neprenosné
Morálne
neprenosné

zastaralé,

2007

1/1

2008

1/1

Deň vydania: 15.12.2021

Podmienky ponukového konania :
Potenciálny záujemca môže prejaviť svoj záujem len ponukou doručenou správcovi ako vyhlasovateľovi (ďalej len
vyhlasovateľ) podľa ďalej uvedených podmienok. Ponuku je možné doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku a posledný deň lehoty je pätnásty deň vrátane. Ak padne posledný
deň lehoty na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným dňom je nasledujúci pracovný deň
(vrátane).
Ponuku zasiela záujemca písomne a to poštou na adresu správcu : JUDr. Jozef Majorán, konkurzný správca,
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, v zalepenej neotvorenej obálke s jasným označením „Ponuka 29K/1/2021
– neotvárať“. V prípade, ak obálka s ponukou nebude obsahovať toto jasné označenie, ponuka je platná, avšak
vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky. Ponuku je možné doručiť do kancelárie
vyhlasovateľa osobne, avšak len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Ponuku je možné doručiť aj
elektronicky, avšak záujemca berie na vedomie, že doručením ponuky elektronickou cestou, nie je možné
zachovať otvorenie tejto ponuky spolu s ostatnými ponukami v stanovenej lehote a vyhlasovateľ má náhľad na
ponuku jej doručením. Doručené ponuky na adresu kancelárie vyhlasovateľa budú označené dátumom doručenia
a poradovým číslom.
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako na ponuku uplatnenú v ďalšom kole
ponukového konania za podmienky, že nebola doručená v lehote žiadna iná ponuka, alebo bude ponukové
konanie zmarené. V opačnom prípade sa na oneskorene doručenú ponuku neprihliada.
Pred uplynutím lehoty na otváranie ponúk musí byť na správcovský účet zložená zábezpeka vo výške 10
% z ponúkanej ceny za majetok, pričom suma je zaokrúhlená na celé euro nahor. Zábezpeka sa môže zložiť
len bezhotovostne, prevodom na správcovský účet, pričom v poznámke pre prijímateľa musí byť uvedené : meno
alebo názov záujemcu a označenie kola ponukového konania. Záujemca berie na vedomie, že bez poznámky
môže byť platba neidentifikovateľná, čo môže mať dopad na výsledok ponukového konania a to na úkor
záujemcu.
Ponuka musí obsahovať :
Identifikácia záujemcu tak, že :
U fyzickej osoby musí byť uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu alebo pasu
alebo inej identifikačnej karty a bydlisko.
U fyzickej osoby ktorá prejaví záujem ako podnikateľ obchodné meno a miesto podnikania a IČO.
U právnickej osoby obchodné meno a sídlo a IČO.
Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.
Presné vymedzenie toho ktorého majetku tak, aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený
v písomnej ponuke. Záujemca môže odkúpiť ktorýkoľvek majetok samostatne a aj ako súbor majetku.
Cenová ponuka záujemcu, ktorá musí byť minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty, zaokrúhlenej na
celé euro nahor. K cene bude pripočítaná DPH podľa platného právneho predpisu tam, kde v poznámke
pri súpisovej hodnote nie je uvedené, že cena je s DPH.
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet (výpis z účtu záujemcu, prípadne iný hodnoverný doklad)
Čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
Záväzok záujemcu, že akceptuje bez výhrad všetky podmienky ponukového konania tak, ako boli
zverejnené v Obchodnom vestníku.
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Podmienky ponukového konania :
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo vyššie uvedenej výške najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk (musí byť pripísaná na správcovský účet). Bez zloženej zábezpeky je ponuka neplatná, ak
nerozhodne správca alebo veriteľský výbor inak. Následne so započítaním zloženej zábezpeky zloží záujemca na
správcovský účet zostávajúcu ponúkanú sumu tak, aby bola uhradená vopred zálohovo celá ponúkaná suma
(ďalej len záloha) za majetok o ktorý sa zaujímal a to bez zbytočného odkladu po oznámení záujemcovi zo strany
správcu, že je úspešným záujemcom (bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca zmluvu o prevode majetku
neuzatvorí a ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote poskytnutej správcom,
alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese uvedenej v ponuke, považuje sa toto kolo za
zmarené a správca pristupuje k vyhláseniu ďalšieho kola ponukového konania).
Záujemca preberá v prípade víťaznej ponuky majetok v stave, v akom s nachádza a tak ako leží a stojí.
Berie na vedomie, že majetok bol v používaní a je od vyhlásenia konkurzu odstavený alebo uskladnený.
Preto vyhlasovateľ neručí za jeho bezvadnosť prípadne za jeho mieru opotrebovanosti a ani za to, aké
opravy si bude majetok za účelom jeho ďalšieho využívanie vyžadovať. Za účelom zistenia stavu
odporúča vyhlasovateľ osobnú ohliadku majetku a jeho preskúmanie.
Záujemca vykoná prevod a prepis do svojho vlastníctva a držby sám vo svojej réžii a zaväzuje sa znášať
všetky s tým spojené náklady (správne poplatky za prepis, náklady na ohliadku atď.), pričom vyhlasovateľ
poskytne nevyhnutnú súčinnosť,
Záujemca sám a vo vlastnej réžii vyková odvoz odkúpeného majetku a to podľa možností, či už po vlastnej
osi, alebo naložením na iný dopravný prostriedok a znáša v plnom rozsahu všetky náklady s odvozom spojené.
Záujemca akceptuje postup vyhlasovateľa pri vyhodnocovaní ponukového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti
a podmienky a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet veriteľského výboru.
Vyhlasovateľ môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Posudzuje sa ponuka týkajúca sa každého konkrétneho majetku zvlášť alebo ako súbor celého alebo časti
majetku. Pri približnej rovnosti ponúk, má prednosť ten záujemca, ktorý v ponuke prejaví záujem o
odkúpenie väčšieho súboru majetku. O tom, čo je v konkrétnom prípade približná rovnosť, rozhoduje
vyhlasovateľ s príslušným orgánom v konkurze. Vyhlasovateľ s príslušným orgánom v konkurze môžu rozhodnúť,
že zostávajúca časť majetku z ponuky, ktorá nebude súčasťou ponuky iného záujemcu, ktorý mal záujem o väčší
súbor majetku, môže byť odpredaná záujemcovi, ktorý o ňu prejavil záujem.
Vyhlasovateľ neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní
odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, vyhlasovateľ spíše so záujemcom bez
zbytočného odkladu zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom
konaní prejavil záujem a pri ktorom bol vyhodnotený ako úspešný.
Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie oboch týchto podmienok :
1) Súhlas príslušného orgánu s odpredajom konkrétnemu záujemcovi. Pokiaľ príslušný orgán nedá súhlas
na uzavretie zmluvy, vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že ponuku odmieta.
2) Úhrada zostávajúcej časti ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi
zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou ).
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet
v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej
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primeranej lehote, určenej vyhlasovateľom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené. Za
zmarené sa považuje toto kolo aj v prípade, ak kúpna cena síce bude na výzvu vyhlasovateľa uhradená,
ale po uplynutí ďalšej primeranej lehoty, pokiaľ vyhlasovateľ alebo príslušný orgán nerozhodne inak.
V prípade, ak bude kúpna cena uhradená po uplynutí ďalšej primeranej lehoty a nebude rozhodnuté
o prijatí ponuky, vyhlasovateľ vráti kúpnu cenu krátenú o sankcie v tomto ponukovom konaní uvedené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
Ak dôjde k zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy
alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním
vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z dôvodov na strane záujemcu, má vyhlasovateľ nárok na zmluvnú
pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, najviac však v sume 500,00 €.
Záujemca si má možnosť ohliadky majetku po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ ako správca ponuky vyhodnotenie ponukového konania zverejňuje v Registri úpadcov a
Obchodnom vestníku.
Vyhlasovateľ môže v prípade nejasností alebo neúplností v ponuke požiadať záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie. Pokiaľ záujemca v stanovenej lehote nevysvetlí alebo nedoplní ponuku, na ponuku sa
neprihliada.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo sa na ponuku nebude prihliadať, alebo bude
ponuka inak zmarená, vyhlasovateľ bez meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, prípadne bude
postupovať podľa pokynov príslušného orgánu.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom s
vyhlasovateľom. Je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich ponúkaného majetku a zistiť aj prípadné
skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore. Osobná
prehliadka majetku je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je :
JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01 Levice.
Číslo telefónu : 0905 328 946.
Mailová adresa : office@majoran.sk.
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Číslo účtu na zloženie zábezpeky a zálohy (kúpnej ceny) je :
Účet vedený v ČSOB, a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu SK20 7500 0000 0040 2468 3916.

K068315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 485, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/197/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/197/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Eva Vargová, nar. 12. 04. 1983,
bytom: 946 13 Okoličná na Ostrove 485, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktorou si
veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku v celkovej sume 507,84 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod č. 9.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K068316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhesová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2584/23 2548/23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Správca: JUDr. Mlada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, dlžníka:
Margita Méhesová, nar. 05.08.1954, bytom Družstevná 2584/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod
obchodným menom: Margita Méhesová, IČO: 33 940 649, s miestom podnikania Družstevná 23/36, 945 01
Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.11.2017, zverejnil dňa 11.11.2021 v OV pod č.
217/2021 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností, 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: Margita Méhesová, nar. 05.08.1954,
bytom Družstevná 2584/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Margita Méhesová,
IČO: 33 940 649, s miestom podnikania Družstevná 23/36, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 14.11.2017, zrušuje.
V Nitre, dňa 10.12.2021
JUDr. Milada Koukalová
správca dlžníka

K068317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Herdicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Alžbeta Herdicsová, nar.: 08.03.1961, bytom: Budovateľská 1417/38, 945
01 Komárno (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 23OdK/213/2021, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 09.10.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K068318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Vlas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 175, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/211/2021 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/211/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Viliam Kolenčík so sídlom kancelárie správcu: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca majetku dlžníka Patrik
Vlas, nar. 05.10.1991, bytom 175, Bátovce, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
29OdK/211/2021, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
V Jarku, dňa: 10.12.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K068319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brand Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1857 / 5, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/170/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/170/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, spravujúci na
základe uznesenia OS Nitra zo dňa 28.10.2021 v právnej veci č. k. 29OdK/170/2021 v konkurze majetok 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

365

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Milan Brand, nar. 02.04.1987, bytom Cintorínska 1857/5, Šaľa - Veča, podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Brand ml., s miestom podnikania Mostová 11, Šaľa, IČO: 43 426 336, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 04.05.2021 týmto, v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, oznamujem, že bol zistený nasledovný majetok dlžníka, ktorý v právnej veci č.k.
29OdK/170/2021 podlieha konkurzu a ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty :
súp. zložka č. 1 : Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 1,8 SLX 1U, AAsedan, r.výr.
7/1997, stav tachometra 235.000 km, červená metalíza tmavá s čiernou prednou kapotou, Súpisová hodnota :
800 €
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 10.12.2021

K068320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Vlas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 175, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/211/2021 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/211/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka:
dlžníka Patrik Vlas, nar. 05.10.1991, bytom 175, Bátovce (ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania na účely ust. § 32 ods. 11 ZKR je zriadený v banke Slovenská Sporiteľňa, IBAN: SK04 0900 0000
0051 2588 1414 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur. Podľa ust. § 32 ods. 11 ZKR podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak
ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa
odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. 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. Podľa ust. § 32 ods. 20 ZKR povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku
11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR na účel zloženia
preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z
preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré
trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Jarku, dňa 10.12.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík
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K068321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Herdicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“
/sk/ „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
/sl/ „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
/fi/ „Kehotus saatavan ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/213/2021 zo dňa
06.10.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 197/2021 zo dňa 13.10.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Alžbeta Herdicsová, nar.: 08.03.1961, bytom: Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno (ďalej
len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949
01 Nitra
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 23OdK/213/2021, dated 06.10.2021, published in Commercial
Journal No. 197/2021 on 13.10.2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Alžbeta Herdicsová, birthdate 08.03.1961, with domicile at Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno,
Slovakia (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Roman Nagy, with seat of
office at Akademická 4, 949 01 Nitra, as the trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
14.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

13.10.2021. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 13.10.2021. The bankruptcy was declared on
14.10.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
During the bankruptcy, claims listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution it self are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible
by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher ina order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZoKR).
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In the bankruptcy a creditor, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by
the security right refferring to the property of the bankrupt, also applies his claim by the application.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199
sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3
ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.

V Nitre dňa 09.12.2021 / In Nitra on 09.12.2021
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee
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K068322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Herdicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Alžbeta Herdicsová, nar.: 08.03.1961, bytom: Budovateľská 1417/38, 945
01 Komárno (ďalej len „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 23OdK/213/2021,
v súlade s ust. § 32 ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZoKR“), týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky. Ide o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 09.12.2021

JUDr. Roman Nagy, správca
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K068323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Vlas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 175, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/211/2021 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/211/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
/EÚ/ č. 2015/848 z 20.mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May
2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. 05. 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 29OdK/211/2021 zo dňa
03.12.2021, zverejnením v Obchodnom vestníku OV č. 237/2021 dňa 10.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Patrik Vlas, nar. 05.10.1991, bytom 175, Bátovce (ďalej len „Dlžník“) a za správcu bol
ustanovený Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 29OdK/211/2021 dated December 3th 2021, published in Commercial Journal No. 237/2021 on
December 10th 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Patrik Vlas, nar.
05.10.1991, bytom 175, Bátovce (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Viliam
Kolenčík, head office Cabajská 817/2, 951 48 Jarok as the trustee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Nitra came into force on December 11th 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu, spis. zn.: 29OdK/211/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee, to the file No. 29OdK/211/2021. Applications that will not be delivered
on time to the Bankruptcy Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to perform the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a
representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.
Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
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sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Viliam Kolenčík, správca / Bankruptcy truste

K068324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Bugyi - PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 61 / 0, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 116 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2017 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

DODATOČNÝ ROZVRH č. 2 ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
V konkurznej veci úpadcu: Ing. Juraj Bugyi PLUS, so sídlom Želiezovce, Mierová 11/61, IČO:14 116 871,
vedenej pod sp. značkou správcovského spisu 27K/13/2017 S1834, správca v súlade s § 101 ods.1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
Návrh dodatočného rozvrhu č. 2 výťažku zo všeobecnej podstaty
A

VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Na základe uznesenia Okresného súdu Nitra, č. k.: 27K/13/2017, zo dňa 28.02.2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – fyzickú osobu podnikateľa: Ing. Juraj Bugyi PLUS, so sídlom Želiezovce, Mierová 11/61,
IČO:14 116 871 (ďalej len „úpadca“). Uvedeným uznesením súd ustanovil do funkcie správu: Ing. Rudolfa Ivana,
so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova 4 (ďalej len „odvolaný správca“). Uznesenie bolo publikované v OV č.
48/2018, deň vydania: 08.03.2018.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.06.2018, č.k.: 27K/13/2017-147, bol Ing. Rudolf Ivan z funkcie
správcu odvolaný a súd ustanovil nového správcu JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Nitra,
Štúrova 138, značka správcu: S 1834 (ďalej aj ako „správca“).
V súlade s ustanovením § 34 ZKR odvolaný správca zvolal prvú schôdzu veriteľov a stanovil deň konania prvej
schôdze na deň 08.06.2018. Oznam odvolaného správcu o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v OV
č.72/2018, dňa 13.04.2018.
Odvolaný správca po vyhotovení prezenčnej listiny skonštatoval, že nakoľko sa na schôdzi veriteľov zúčastnil len
jeden veriteľ oprávnený hlasovať, nie je možné zvoliť veriteľský výbor a preto voľba veriteľského výboru prebehne
na ďalšej schôdzi veriteľov.
Okresný súd Nitra, svojím Uznesením č.k. 27K/13/2017-186, zo dňa 16.08.2018, zverejneným v OV č. 169/2018
dňa 03.09.2018 uznal konkurz za malý.
Správca zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 20.09.2018. Oznam správcu o zvolaní schôdze veriteľov bol
zverejnený v OV č. 72/2018, dňa 13.04.2018. Na schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov: Slovenská
republika - Daňový úrad Nitra.
Okresný súd Nitra uznesením č.k. 27K/13/2017 zo dňa 19.10.2020, zverejneným v OV č.206/2020 zo dňa
26.10.2020 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra na veriteľa Slovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konsolidačná, a.s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2020 na základe oznamu zverejneného v OV č.
223/2020 zo dňa 19.11.2020.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
prihlásená suma pohľ. zistená suma pohľ. zabezpečenie
veriteľ
v Eur
v Eur
Eur
Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
461,66
461,66
Union poisťovňa, a.s.
18 320,58
18 320,58
Sociálna poistovňa, a.s.
7 544,50
7 544,50
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1 928,17
1 928,17
Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.
1 087,43
1 087,43
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ: SR6 Daňový úrad Nitra)
248 625,48
248 625,48
200 364,24
7 Inšpektorát práce Nitra
200,00
200,00
Vlastníci bytov a nebyt. priestorov byt. Domu Ul.
8 Mierova
3 342,48
3 342,48
3 342,48
9 Slovenská konsolidačná, a.s.
19 103,70
19 103,70
10 DÔVERA,a.s.
3 028,52
3 028,52
Vlastníci bytov a nebyt. priestorov byt. Domu Ul.
11 Mierova
218,88
218,88
218,88
12 MARENČíK dražby, s.r.o.
1 489,84
1 489,84
spolu
305 351,24
203 925,60
p.č.
1
2
3
4
5

v zistené zabezp. v
Eur

200 364,24

3 342,48

218,88
203 925,60

V rámci prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 7 veritelia, z toho 2 veritelia si uplatnili
zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 5
veritelia z toho jeden si uplatnil zabezpečenú pohľadávku.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky v celkovej sume 305 351,24 Eur, ktoré boli v plnom rozsahu
zistené. Správca ani žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 32 ods. 6
ZKR nepoprel prihlásené pohľadávky.
V konkurze si uplatnili v rámci základnej prihlasovacej lehoty zabezpečovacie právo 2 veritelia – z toho 1 veriteľ si
uplatnili zabezpečovacie právo v 1 poradí v celkovej výške 3 342,48 Eur.
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ: Slovenská republika- Daňová úrad Nitra) si prihláškou
doručenou správcovi, prihlásil pohľadávku vo výške 248 625,48 Eur, z toho nezabezpečená suma: 48 261,24 Eur
a zabezpečovacie právo vo výške 200 364,24 Eur – z toho zabezpečené pohľadávky k LV č.2197, k.ú. Želiezovce
v sume 145 440,47 Eur a zabezpečené pohľadávky k LV č.463 k.ú. Veľká Mača vo výške 54 923,77 Eur.
III. Konkurzná podstata
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 112/2018, dňa 12.06.2018. Súpis majetku všeobecnej
podstaty- oprava, ktorým odvolaný správca opravil súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č.
116/2018 dňa 18.06.2018.
V súlade s § 76 ods. 3 ZKR správca aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty:
·
·
·
·
·
·
·

OV č. 151/2018, dňa 07.08.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 8 - Obchodný podiel v spoločnosti PLUS-D s.r.o.
OV č. 211/2018, dňa 02.11.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 9 – 77 – hnuteľný majetok
OV č. 218/2018, dňa 13.11.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 78 - životná poistka, GENERALI POISŤOVŇA, a.s.
OV č. 49/2019, dňa 11.03.2019 - Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, súp. zložka č. 8obchodný podiel v spoločnosti PLUS-D s.r.o
OV č. 212/2019, dňa 04.11.2019 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 79 - zrážky z dôchodku za mesiac 08/2019, č. 80 - zrážky z dôchodku za mesiac 09/2019
OV č. 225/2019, dňa 21.11.2019 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 81 - zrážky z dôchodku za mesiac 10/2019
OV č. 23/2020, dňa 04.02.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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č. 82 - zrážky z dôchodku za mesiac 11/2019, 12/2019
OV č. 42/2020, dňa 02.03.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 83 - zrážky z dôchodku za mesiac 01/2020
OV č. 98/2020, dňa 25.05.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 84 - zrážky z dôchodku za mesiac 02/2020, č. 85 - zrážky z dôchodku za mesiac 03/2020, č. 86 zrážky z dôchodku za mesiac 04/2020
OV č. 146/2020, dňa 30.07.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 87 - zrážky z dôchodku za mesiac 05/2020, č. 88 - zrážky z dôchodku za mesiac 06/2020, č. 89 zrážky z dôchodku za mesiac 07/2020
OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 - Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, súp. zložka č. 1hnuteľná vec- motorové vozidlo, súp. zložka č. 4 - hnuteľná vec- motorové vozidlo
OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 90 - zrážky z dôchodku za mesiac 08/2020, č. 91 - zrážky z dôchodku za mesiac 09/2020, č. 92 zrážky z dôchodku za mesiac 10/2020
OV č. 12/2021, dňa 20.01.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 93 - zrážky z dôchodku za mesiac 11/2020, č. 94 - zrážky z dôchodku za mesiac 12/2020, č. 95 zrážky z dôchodku za mesiac 01/2021

IV. Správa, speňažovanie majetku a Dodatočný rozvrh č. 1
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, bol zástupca veriteľov – Slovenská konsolidačná, a.s.
V priebehu konkurzu správca otvoril bankový účet vedený vo VÚB Banka, a.s. v prospech, ktorého boli v zmysle
§ 91 ods.5 ZKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku.
Správca dňa 10.06.2021 zostavil Dodatočný návrh rozvrhu č.1 zo všeobecnej podstaty. Návrh rozvrhu bol dňa
09.07.2021 odoslaný zástupcovi veriteľov – Slovenskej konsolidačnej a.s. Dňa 14.07.2021 v OV č.134/2021
Správca zverejnil Dodatočný rozvrh č. 1 v Obchodnom vestníku. Dňa 29.07.2021 bol Správcovi doručený súhlas
od Slovenskej konsolidačnej a.s. s Dodatočným rozvrhom č. 1. Dňa 11.08.2021 Správca vyplatil veriteľov
v zmysle Dodatočného rozvrhu č. 1.
Správca následne zistil, že na konkurznom účte vedenom vo VÚB banka, a.s. je deponovaná sumu vo výške 260
Eur v prospech Justičnej pokladnice z titulu nezaplatených trov trestného konania Okresnému súdu Levice.
Správca následne kontaktoval Justičnú pokladnicu so žiadosťou o odblokovanie sumy. Dňa 16.11.2021 VÚB
banka, a.s. odblokovala deponované finančné prostriedky na konkurznom účte vo výške 260 Eur.
Správcovi po vyplatení rozvrhu ostali na účte ešte finančné prostriedky vo výške 40 Eur.
Z tohto dôvodu. Správca zostavil návrh dodatočného rozvrhu č. 2, v ktorej prerozdeľuje veriteľom peňažné
prostriedky vo výške 300 Eur (260 Eur + 40 Eur).
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1/ Dodatočný rozvrh č. 2 pre nezabezpečených veriteľov:
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu:
Peňažné prostriedky na účte úpadcu
Suma určená na vyplatenie zo všeobecnej podstaty veriteľom úpadcu

veriteľ

zistená suma % k celkovej
/zaradená na výške
rozvrh v Eur
uspokojenie
prihlásených
Eur

Konica Minolta
Slovakia, s.r.o. 461,66

0,18

300,00 Eur
300,00 Eur

zrealizované
zrealizované
Dodatočný
Dodatočný
uspokojenie
uspokojenie
rozvrh č.1 v
rozvrh č. 2 v
veriteľa
v
veriteľa
v
Eur
Eur
Eur
Eur

39,09

4,41

43,50

0,54

44,04
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Union
poisťovňa, a.s. 18 320,58

6,97

1 513,51

170,72

1 684,23

20,91

1705,14

Sociálna
poistovňa, a.s. 7 544,50

2,87

623,21

70,30

693,51

8,61

702,12

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s. 1 928,17

0,73

158,52

17,88

176,40

2,19

178,59

0,41

89,03

10,04

99,07

1,23

100,30

87,04

18 900,38

2 131,97

21 032,35

261,12

21 293,47

0,08

17,37

1,96

19,33

0,24

19,57

Alianz
Slovenská
poisťovňa, a.s. 1 087,43
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
228 792,19
Inšpektorát
práce Nitra
200,00
DÔVERA,a.s.
MARENČíK
dražby, s.r.o.

3 028,52

1,15

249,72

28,17

277,89

3,45

281,34

1 489,84

0,57

123,77

13,97

137,74

1,71

139,45

spolu

262 852,89

100 %

21 714,59

2 449,42

24 164,01

300,00

24 464,01

C. ZÁVER
Správca pripravil návrh dodatočného rozvrhu č. 2 pre veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením doručil príslušnému
orgánu –veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., ako zástupcovi veriteľov.
Správca určuje lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v OV na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku prípadne v tej istej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
V Nitre, dňa 09.12.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K068325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Brand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 1272/17, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/46/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod.
a od 13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk.
Ing. Mária Budniková, správca
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K068326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Brand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 1272/17, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/46/2021 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/46/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková - správca konkurznej podstaty dlžníka René Brand, nar.18.10.1986, bytom Vajanského
1272/17, 942 01 Šurany, zastúpeného Centrom právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka
Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249 4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K068327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sajka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom č. 315, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/286/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 27OdK/286/2021-19 zo dňa 03.12.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315. Za správcu bol ustanovený
JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
V zmysle ust. §-u 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail: ak@duran.sk, alebo telefonicky na čísle: 0903/756866, 037/6522705.
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V Nitre dňa 10.12.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K068328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sajka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom č. 315, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/286/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/286/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “
(cs) „ Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty “
(da) „ Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne “
(de) „ Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten “
(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “
(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “
(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “
(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “
(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “
(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom 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 “
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 27OdK/286/2021-19 zo dňa
03.12.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 237/2021 dňa 10.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315, Slovensko (ďalej len
„Dlžník“) a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01
Nitra.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 27OdK/286/2021-19, dated December 3rd 2021, published in Commercial Journal No. 237/2021 on
December 10th 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ján Sajka, born
16.09.1978, with address Kamenica nad Hronom č. 315, Slovakia (hereinafter as the „Debtor“) and
simultaneously appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the trustee of
the Debtor.
Konkurz na majetok Dlžníka je vyhlásený dňom 11.12.2021.
The bankruptcy of the debtor´s estate has been declared on 11th December 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, spis. zn.:
27OdK/286/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra,
Slovakia, to the file No. 27OdK/286/2021. Applications that will not be delivered on time to the Bankruptcy
Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to perform the
voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.
Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Nitre dňa 10.12.2021 / In Nitra on 10th December 2021
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee

K068329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sajka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom č. 315, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/286/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/286/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315, spis.
zn. 27OdK/286/2021, v súlade s ust. § 32 ods. 7 a ods. 19 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
Bežný účet vedený v: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463
Výška preddavku: 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky – 2 % z
popretej sumy, min. 350,- EUR, max. 10.000,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
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
v predpísanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 10.12.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K068330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 504 / 39, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/50/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/50/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 20.4.2021 v
právnej veci č.k. 28OdK/50/2021 majetok úpadcu : Dušan Forró, nar. 03.07.1968, trvalý pobyt Jánošíkova
504/39, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Dušan Forró – DREVINA, s
miestom podnikania Jánošíkova 504/39, 946 03 Kolárovo, IČO: 32 415 133
v yhla s u je
v konkurznej
veci č.k. 28OdK/50/2021, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania na hnuteľný
majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu a to ako súpisová zložka majetku č. 1 : osobné motorové
vozidlo ( OMV ) zn. Opel Insignia, r.výr.2/2010, farba biela, stav tachometra 162500 km, technická a emisná
kontrola do 10.12.2022. Súpisová hodnota : 6.500 €
Súpisová zložka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu 50 % súpisovej hodnoty
OMV.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@gmail.com ).
Podmienky účasti: Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 28OdK/50/2021“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.1.2022,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkané osobné motorové vozidlo,
minimálne však za cenu 50 % súpisovej hodnoty OMV.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva a zápisom v
registri motorových vozidiel znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch 10.12.2021

K068331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Herdicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Alžbeta Herdicsová, nar.:
08.03.1961, bytom: Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 23OdK/213/2021, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 10.12.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K068332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Herdicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Alžbeta Herdicsová,
nar.: 08.03.1961, bytom: Budovateľská 1417/38, 945 01 Komárno (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 23OdK/213/2021, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa
ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods.
1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má
nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na šetrenie pomerov
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení na bankový účet vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, v lehote najneskôr do 15
dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 10.12.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K068333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 246, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Bizoňová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/203/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/203/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Nina Bizoňová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Lukáš Gajdoš, nar.
14.02.1989, bytom 935 03 Bátovce 246, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia prihlásenej
pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účet je
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000
0016 2117 3005.
V Nitre dňa 10.12.2021
Mgr. Nina Bizoňová, správca

K068334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Patho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balassiho 717 / 55, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adrián Patho, nar. 19.07.1979, bytom Balassiho
717/55, 943 01 Štúrovo oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti na zapísanie do poradovníka na 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

K068335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Patho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balassiho 717 / 55, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2021
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”

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Adrián Patho, nar. 19.07.1979, bytom Balassiho 717/55, 943 01 Štúrovo (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 31OdK/278/2021, zo dňa 01.12.2021 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 Adrián Patho, d.o.b.: 19th July 1979, residing Balassiho
717/55, 943 01 Štúrovo (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Nitra, No. 31OdK/278/2021 dated 1st December 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2021 zo dňa 08.12.2021.
Dňom 09.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 235/2021 on 8th December 2021.
Bankruptcy was declared on 9th December 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., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, 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., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, 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
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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).

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
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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).

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

389

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

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
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 Nitre, dňa 10.12.2021
In Nitra, on 10th December 2021
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner
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K068336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Patho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balassiho 717 / 55, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Adrián Patho, nar. 19.07.1979, bytom Balassiho
717/55, 943 01 Štúrovo 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 Nitre, dňa 09.12.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K068337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBAL PROGRES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 677
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2011 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu GLOBAL PROGRES, a.s. so sídlom Hostianska 53, 951
93 Topoľčianky, oznamuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZoKR , že bol zostavený kompletný a konečný zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznom konaní číslo 31K/45/2011 úpadcu GLOBAL PROGRES, a.s.
so sídlom Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky, ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do oddelenej podstaty. Súčasne v zmysle citovaného ustanovenia ZoKR správca konkurznej podstaty oznamuje,
že rozvrh z oddelenej podstaty úpadcu nebude zostavovaný, nakoľko príjem oddelenej podstaty postačuje iba na
čiastočné uspokojenie pohľadávok z oddelenej podstaty.
Každý kto tvrdí, že je veriteľom, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas, musí byť vždy odôvodnená a podaná na
predpísanom tlačive, inak sa na ňu neprihliada.
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Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K068338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doboly Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 5796 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Viktor Doboly, nar.: 28.07.1986, Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02
Nové Zámky, SR (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00
hod., - do 12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín
nahliadnutia do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na:
hipprobert.skp@gmail.com.

K068339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doboly Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 5796 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník vyhlásil, že aktuálne nevlastní žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

K068340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doboly Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 5796 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2021
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

392

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka Viktor Doboly, nar.: 28.07.1986, Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02 Nové
Zámky, SR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111
0000 0010 5883 6446, VS: 0286, v správe pre adresáta uviesť: Doboly. Poučenie: Popretie pohľadávky veriteľom
je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

K068341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doboly Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 5796 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Viktor Doboly, nar.: 28.07.1986, Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02 Nové Zámky, SR, Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra 27OdK/284/2021 zo dňa 3.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa
10.12.2021. Dňom 11.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, MBA, Farská 33/I.p., 949
01 Nitra, k číslu konania: 30OdK/39/2021 S 1487. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o
konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
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prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 27OdK/284/2021 dated 3.12.2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Viktor Doboly, nar.: 28.07.1986, Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02 Nové Zámky, SR, (ďalej len ,,úpadca
- dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare). This resolution of the District Court Nitra was published in
Commercial Bulletin no. 237/2021 on 10.12.2021 Bankruptcy was declared on 11.12.2021. According to the
Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the
debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy prodecure in one original to the bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul.
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No. 27OdK/284/2021 S1487. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor
who is the accounting entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slvoak Republic must proceed
according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings. Any application of claims that
will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which
will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security
rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty
to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The
creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca

K068342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šimkova 163 / 25, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/13/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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28OdK/13/2021
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 Roman Gašparík, nar. 11.06.1971, bytom Šimkova
163/25, 951 97 Žitavany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra Uznesením Okresného súdu
Nitra pod č. k. 28OdK/13/2021 zo dňa 1. februára 2021. 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 10.12.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K068343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/282/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/282/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Mária Pavlíková, narodená 03.11.1959, bytom Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky (ďalej
len „dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený
v SLSP, a.s. ako účet č. SK70 0900 0000 0002 2389 1912. Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
§ 32 ods. (5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky
musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho
práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená
súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil
popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
§ 32 ods. (7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
§ 32 ods. (19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K068344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/282/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/282/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v
súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“).

Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to Art. 54 of the European Parliament and the
Council /EU/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings („Regulation“).

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“), ako správca dlžníka: Mária Pavlíková, narodená 03.11.1959,
bytom Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „dlžník") Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/282/2021-17 zo dňa 6.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to Art. 54 of the European Parliament and the Council /EU/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings („Regulation“) as the bankruptcy trustee of the Debtor: Mária Pavlíková, date of
birth 3rd of November 1959, place of domicil Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky (hereinafter only „the
Debtor") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra, No.
23OdK/282/2021-17 dated 6th of December 2021 bankruptcy was declared on the Debtor's estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 11.12.2021 zverejnením v OV 237/2021 dňa 10.12.2021 pod
značkou K067260.
The bankruptcy was declared on 11th of December 2021 publication in OV 237/2021
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 10th of December 2021 brand
K067260.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Mgr.
Henrieta Slavkovská, správca, Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Mgr. Henrieta Slavkovská, with
residence at Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).

Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
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sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname
and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of
the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

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

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

The truste 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
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
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 Art. 54 of the European Parliament and the Council /EU/ No.
2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

Levice, 10.12.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K068345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 2971/5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
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Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/282/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/282/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Mária Pavlíková, narodená 03.11.1959, bytom Šurianska 2971/5, 940 01
Nové Zámky, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ.
Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti
o nahliadanie do spisu možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom:
henrieta@slavkovska.sk, prípadne telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K068346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3001/13, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 745 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2021S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/9/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 29K/9/2021, zo dňa 01.12.2021 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty úpadcu GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii, IČO: 35745436, so sídlom Partizánska
3001/13, 941 11 Palárikovo. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 07.12.2021 v Obchodnom vestníku SR
a nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2021. V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra Dražovce, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu prosím vopred nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovej adrese:
judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 10.12.2021

JUDr.Peter Bojda

K068347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3001/13, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 745 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2021S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/9/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: GHC GROUP, s.r.o.
v likvidácii, IČO: 35745436, so sídlom Partizánska 3001/13, 941 11 Palárikovo. (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29K/9/2021 zo dňa 01.12.2021 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 07.12.2021 v Obchodnom
vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2021. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
JUDr.Peter Bojda, Správca, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania
29K/9/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. 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. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení
v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii, identification number: 35745436, address Partizánska
3001/13, 941 11 Palárikovo, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Nitra, No. 29K/9/2021 dated on 01.12.2021 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt's estate. This resolution of the District Court was published on 07.12.2021. This resolution
became valid and enforceable on 08.12.2021. The creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to
the address: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors
lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No.
29K/9/2021. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in
the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a
pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. For each
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right. 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. 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. 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 . 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. Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. 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. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. 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. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union
than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 10.12.2021

JUDr.Peter Bojda

K068348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3001/13, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 745 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2021S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/9/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty úpadcu GHC GROUP, s.r.o. v likvidácii, IČO: 35745436, so
sídlom Partizánska 3001/13, 941 11 Palárikovo v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu IBAN SK36 8330 0000 0023 0125 5284, SWIFT:
FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky
veriteľom. Výška kaucie je 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, pričom túto
povinnosť nemá orgán verejnej správy. Do poznámky prosím uviesť: 29K/9/2021. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 10.12.2021

JUDr.Peter Bojda
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K068349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Haxerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Komárno 1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1961
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobecnej podstaty:
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Marta Haxerová, nar. 17.03.1961, bytom
Mesto Komárno, sp. zn.: 27OdK/53/2021, týmto opravuje súpis všeobecnej hodnoty zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 006/2021 zo dňa 01.08.2021 v časti odhadovaná hodnota súpisových zložiek, nakoľko správca obdržal
fotografie uvedenej nehnuteľnosti spolu s opisom jej reálneho stavu, pričom vzal do úvahy aj aktuálnu trhovú
hodnotu.

p.č.

1

2

súpisová zložka
Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
štát, obec
LV číslo
katastrálne územie
postavený na parcele registra
spoluvlastnícky podiel
súpisné číslo
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia

hodnota

530 m2
9889
Komárno
"C" p.č. 12711
7/8
8 000,00 €
28.6.2021
Majetok zapísaný na základe uvedenia dlžníkom v zozname majetku

SR, Komárno
9889
Komárno
"C" p.č.12711
7/8
23
1 000,00 €
28.6.2021
Majetok zapísaný na základe uvedenia dlžníkom v zozname majetku
áno

K068350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Laziciusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 95/206, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/215/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/215/2021
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Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Petra Laziciusová, nar. 21.05.1981, bytom Hlavná 95/206, 951 93 Topoľčianky, sp. zn.:
31OdK/215/2021, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K068351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Laziciusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 95/206, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/215/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/215/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Petra Laziciusová, nar. 21.05.1981, bytom Hlavná 95/206,
951 93 Topoľčianky, sp. zn.: 31OdK/215/2021 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust.
§ 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K068352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchter Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234 / 1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/274/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/274/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Norbert Šuchter, nar. 11.02.1975, bytom Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, ako fyzickej osoby podnikajúcej
pod obchodným menom Norbert Šuchter - ŠN, s miestom podnikania Hviezdoslavova 826/34, 937 01
Želiezovce, IČO: 43 979 287 (ďalej ako „dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn 23OdK/274/2021 zo dňa 06.12.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa
10.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská
30, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až
6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde
(§167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
According to the Direction od European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of debtor Norbert Šuchter born on: 11.02.1975, resided: Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, Slovakia, DBA:
Norbert Šuchter - ŠN, seated at Hviezdoslavova 826/34, 937 01 Želiezovce, Slovakia, ID No. 43 979 297
(hereinafter as „debtor“) is my responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No.
23OdK/274/2021 dated on 06.12.2021, which was published in the Commercial bulletin No. 237/2021 from the
10.12.2021, where the court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed Mgr. Ivana
Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovakia, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
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in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned. The filing of the claim filed in
the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca/trustee

K068353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchter Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234 / 1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/274/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/274/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Norbert Šuchter, nar. 11.02.1975, bytom Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, ako fyzickej
osoby podnikajúcej pod obchodným menom Norbert Šuchter - ŠN, s miestom podnikania Hviezdoslavova
826/34, 937 01 Želiezovce, IČO: 43 979 287, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
do spisu konkurzného konania sp.zn. 23OdK/274/2021 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Farská
30, 949 01 Nitra, počas úradných hodín správcu, v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod do 11.30 hod a od
12.30 hod do 15:30 hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle:
+421 905 187 803 alebo elektronicky na emailovej adrese: ivana.duchonova@gmail.com.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007
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K068354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchter Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234 / 1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/274/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/274/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu: Norbert Šuchter, nar. 11.02.1975, bytom Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, ako fyzickej
osoby podnikajúcej pod obchodným menom Norbert Šuchter - ŠN, s miestom podnikania Hviezdoslavova
826/34, 937 01 Želiezovce, IČO: 43 979 287, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR") oznamuje bankový účet
v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre popretie
pohľadávky veriteľom.
Bankový účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,v tvare IBAN: SK07 5600 0000 0014 7904 5001.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K068355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anyalaiová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 372, 941 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/184/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/184/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zmena výšky súpisovej zložky majetku/známenie o speňažení súpisovej zložky majetku.

Správa týmto oznamuje, že chybne oznámil v Obchodnom vestníku č. 220/2021 zo dňa 16.11.2021 výšku
súpisovej zložky majetku (viď. nižšie uvedené exekučné zrážky zo starobného dôchodku), a to vo výške 334,30 €,
pričom správna výška majetkovej zložky je 231,22 €. Súpisová zložka majetku bola správcom speňažená.

Typ majetku

Peňažná
pohľadávka

Podstata

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Exekučné zrážky zo starobného
dôchodku zrealizované do vyhlásenia
231.22
konkurzu, ktoré neboli do dňa vyhlásenia
konkurzu poukázané exekútorovi

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]
231.22

Stav

Speňažený

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

S úctou
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Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K068356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom Nitra, Jesenského č. 2,
IČO: 45888523 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 4. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka a to:

Software e-shop s autodielmi PrestaShop 1.6.1.18, prevádzkovaný/previazaný s internetovou stránkou
https://www.peterson-autodiely.sk

- Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 27K/4/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA
SOFTWARE - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie
správcu konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
- Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Záväzná ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená do
kancelárie správcu.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky
odmietne
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
• Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
• Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) navrhovanú cenu za predmet ponukového konania,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
g) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu v znení predloženom správcom, ak správca
vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.
- Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady vyššie
uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.
- Najnižšie podanie sa pre účely tohto ponukového konania neurčuje.
- Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk

- Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza
ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu
veriteľov

- Software, ktorý je predmetom ponukového konania bude prevedený na víťaza ponukového konania schváleného
zástupcom veriteľov.
- Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť ponúknutú cenu za speňažovaný software na účet
oznámený správcom tak, aby bola celá ponúknutá cena pripísaná na správcom oznámený účet do 10 dní od
doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Až po pripísaní ceny za speňažovaný
software na predmetný účet správca pristúpi k uzavretiu zmluvy s úspešným záujemcom ponukového konania. V
prípade, že cena nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísaná na účet tak správca nie je povinný s úspešným
záujemcom ponukového konania uzatvoriť zmluvu a môže vyzvať na zaplatenie ceny záujemcu, ktorý ponúkol
druhú najvyššiu cenu za speňažovaný software a zároveň splnil podmienky ponukového konania.
- Správca do 10 dní od pripísania ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy, ktorý je úspešný
záujemca ako kupujúci povinný podpísať a v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu
zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy
zaslaný úspešnému záujemcovi.
- Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich záväznej
ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej záujemcom vráti
späť ako nedoručená a to dňom, ktorý sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi
- V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie
správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú uvedené vyššie. Správca vyhodnotí
nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej
kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten
záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania, jeho záväzná ponuka bude najvyššia a predloženú ponuku
schváli zástupca veriteľov. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup
zopakuje.
- Všetky náklady spojené v prevodom predmetu ponukového konania znáša úspešný záujemca v ponukovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní.
- Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
Bližšie informácie o speňažovanom majetku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K068357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom Nitra, Jesenského č. 2,
IČO: 45888523 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 4. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty.

Predmetom predaja je nasledovný súbor hnuteľného majetku - tovar dlžníka a to:

Tovar zo skladu úpadcu v mieste Bratislavská 9, Nitra nachádzajúci sa v priestoroch na adrese Pri
skladoch 1, Nové Zámky, ktorého položkovitá špecifikácia je dostupná v súpise všeobecnej podstaty pod
SZM č. 247 po kliknutí na nasledujúci odkaz:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2810217

- Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 27K/4/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA TOVAR NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej
podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
- Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Záväzná ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená do
kancelárie správcu.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky
odmietne
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
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a) Identifikačné údaje záujemcu :
• Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
• Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) navrhovanú kúpnu cenu,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
g) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu v znení predloženom správcom, ak
správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.
- Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady vyššie
uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.
- Najnižšie podanie sa pre účely tohto ponukového konania neurčuje.
- Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk
- Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza
ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu
veriteľov

- Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom ponukového konania budú prevedené na víťaza ponukového konania
schváleného zástupcom veriteľov.
- Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť ponúknutú cenu za speňažované hnuteľné veci na
účet oznámený správcom tak, aby bola celá ponúknutá cena pripísaná na správcom oznámený účet do 10 dní od
doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Až po pripísaní ceny za
speňažované hnuteľné veci na predmetný účet správca pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy s úspešným
záujemcom ponukového konania. V prípade, že cena nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísaná na účet tak
správca nie je povinný s úspešným záujemcom ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu a môže vyzvať na
zaplatenie ceny záujemcu, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu za speňažované hnuteľné veci a zároveň splnil
podmienky ponukového konania.
- Správca do 10 dní od pripísania ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy, ktorý je úspešný
záujemca ako kupujúci povinný podpísať a v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy podpísanú
zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis
zmluvy zaslaný kupujúcemu.
- Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich záväznej
ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej záujemcom vráti
späť ako nedoručená a to dňom, ktorý sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi
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- V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie
správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú uvedené vyššie. Správca vyhodnotí
nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej
kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten
záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania, jeho záväzná ponuka bude najvyššia a predloženú ponuku
schváli zástupca veriteľov. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup
zopakuje.
- Úspešný záujemca sa zaväzuje, že hnuteľné veci prevezme v Nových Zámkoch, na adrese Pri skladoch 1, kde
sú uskladnené a zároveň sa zaväzuje najneskôr v lehote do 20 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy tieto hnuteľné
veci na vlastné náklady odviesť z priestorov kde sú uskladnené.
- Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
Bližšie informácie o hnuteľných veciach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K068358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klenková Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 142, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 28OdK/139/2021 na
majetok dlžníka: Beata Klenková, nar. 25.02.1976, bytom Bíňa 142, 943 56 Bíňa, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že:
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Beata
Klenková, nar. 25.02.1976, bytom Bíňa 142, 943 56 Bíňa k o n č í.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Tomáš Timoranský, správca

K068359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubik Annamária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/126/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/126/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 31OdK/126/2021 na
majetok dlžníka: Annamária Kubik, nar. 23.03.1987, bytom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, týmto v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamujem, že:
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka
Annamária Kubik, nar. 23.03.1987, bytom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno k o n č í.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Tomáš Timoranský, správca

K068360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zabáková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južný prameň 3776 / 36, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/230/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK60 0900 0000 0051 4984 0473 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Tomáš Timoranský, správca

K068361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 1220/44E, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/251/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/251/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK28 0900 0000 0051 4502 8103 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K068362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšenáková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1681/18, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/281/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/281/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Eva Pšenáková, nar 01.05.1957, trvale bytom: Rybárska 1681/18, 941 10 Tvrdošovce Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/281/2021, zo dňa 06.12.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor Eva Pšenáková, date of birth 01.05.1957, address Rybárska 1681/18, 941 10 Tvrdošovce
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 23OdK/281/2021, dated on
06.12.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa 10.12.2021
Dňom 11.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 237/2021 on 10.12.2021
Bankruptcy was declared on of 11.12.2021

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K068363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beníková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 42 / 6, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/187/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK26 0900 0000 0051 4370 6417 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K068364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšenáková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1681/18, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/281/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/281/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 0950/898 854..
Insolvency Management Group, k. s., správca
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K068365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dóbiás Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 423, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred
dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.
Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšenáková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1681/18, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/281/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/281/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca

K068367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dóbiás Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 423, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
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pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK38 0900 0000 0051 4819 9047 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K068368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matus Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1759 / 2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/281/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/281/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred
dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.
Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matus Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1759 / 2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/281/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/281/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK64 0900 0000 0051 4677 5880 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca
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K068370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uríčková Katarína, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Tekov 726, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/219/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/219/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvortia nasledovné súpisové zložky majetku (SZM):

SZM č. 1

mobilný telefón LG K41S, model: LM-K410EMw, stav opotrebovanosti: veku primeraná opotrebovanosť, majetok
zapísaný do súpisu dňa 8.11.2021, majetok zapísaný z dôvodu: majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
sumu 50 €

Tomáš Timoranský
Správca S1863

K068371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uríčková Katarína, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Tekov 726, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/219/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/219/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Uríčková, nar. 05.03.1983, bytom Nový Tekov č. 726 v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:
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mobilný telefón LG K41S, model: LM-K410EMw, stav opotrebovanosti: veku primeraná opotrebovanosť

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/219/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“ alebo
do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca uviesť v predmete správy
označenie „KONKURZ č.k.: 27OdK/219/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Mgr. Tomáš Timoranský, správca, Pribinova 9,
940 02 Nové Zámky alebo do elektronickej schránky správcu Správca - Timoranský Tomáš, Mgr., číslo
schránky: E0006694509, Uri vlastníka schránky: ico://sk/48485357_00564.

Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú
záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná vlastnoručným alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom štatutárneho orgánu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného
registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 50 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

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

422

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK25 0900 0000 0051 6059 5202,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046 alebo mailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Mgr. Tomáš Timoranský, správca
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K068372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 90/22, 951 93 Machulince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/223/2021 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/223/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka: Jaroslava Horniaková, nar. 12.07.1972, bytom Žitavská 90/22, 951
93 Machulince, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K068373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vindišová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 214, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/279/2021 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/279/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je potrebné si so správcom vopred
dohodnúť na tel.č. 0907 224 552 alebo 035/6401813.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K068374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vindišová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 214, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/279/2021 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/279/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/279/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka: Alena Vindišová, nar. 30.11.1964, bytom Rumanová 214, 951 37
Rumanová, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke Slovenská
sporiteľňa, a.s., pod SK44 0900 0000 0051 4964 2493, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a
odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K068375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hereng
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 25, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Stanovisko zástupcu veriteľov k návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Dňa 10.12.2021 bolo správcovi doručené stanovisko zástupcu veriteľov, Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 zo dňa 16.05.2019 k predloženému návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostaveného dňa 02.12.2021 [návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2021 zo dňa 08.12.2021] v tomto
znení:
„Uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 31K/37/2013 zo dňa 10.09.2013, bol vyhlásený konkurz na dlžníka
Štefan Hereng, nar. 14.04.1972, trvale bytom 943 55 Bruty č. 25 (ďalej len „Úpadca“) a za správcu konkurznej
podstaty bola ustanovená spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Listom zo dňa 02.12.2021 spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 151 653 (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“) ako zástupcovi veriteľov predložil Správca na
schválenie Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (ďalej aj „Rozvrh výťažku“).
Slovenská sporiteľňa, a.s. ako príslušný orgán podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) týmto spôsobom
oznamuje Správcovi, že Rozvrh výťažku s c h v a ľ u j e.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Mgr. Michal Maruna
Odbor právnych služieb
Právnik tímu právna podpora reštrukturalizácie a vymáhania“.
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K068376
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.
č. súp. z.
143.
144.
145.

názov súp. z.
Odplata za 2krát rollbox pre skladovanie tovaru
Odplata za rollbox pre skladovanie tovaru
Odplata za rollbox pre skladovanie tovaru

súp. hodnota (v mene EUR)
40,00
50,00
36,00

JUDr. Erik Končok, správca

K068377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Daniel Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Furdeka 10705/5, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/87/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/87/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 3OdK/87/2021 zo dňa 02. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.
09. 2021, zverejnené dňa 09. 09. 2021 v Obchodnom vestníku č. 174/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Bc. Daniel Tichý, nar. 30. 05. 1986, trvale bytom Š. Furdeka 10705/5, 036 01 Martin – Záturčie,
ktorým som zároveň bola ustanovená za správcu dlžníka Bc. Daniel Tichý, nar. 30. 05. 1986, trvale bytom Š.
Furdeka 10705/5, 036 01 Martin – Záturčie, zastúpeného Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina.
Podľa ust. § 167v ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v lehote 90 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu si neprihlásil žiadny veriteľ pohľadávku
voči dlžníkovi do konkurzu, konkurz na majetok dlžníka Bc. Daniel Tichý, nar. 30. 05. 1986, trvale bytom Š.
Furdeka 10705/5, 036 01 Martin – Záturčie, končí. 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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JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K068378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Moric " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/145/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK145/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 9OdK/145/2018 zo dňa 03. 07. 2018, zverejneným dňa 10. 07. 2018
v Obchodnom vestníku č. 131/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Jozef Moric, nar. 18. 11. 1975, bytom Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Moric – JOMI, s miestom podnikania Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, IČO:
43 229 492, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina.
Podľa 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.“
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku 174/2018 dňa 10. 09. 2018, K066873, pozemky
nachádzajúce sa v k. ú. Košťany nad Turcom, k. ú. Necpaly, k. ú. Žabokreky, zapísané v evidencii katastra
nehnuteľností Okresného úradu Martin, katastrálneho odboru.
Speňaženie spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach dlžníka sa uskutočnilo verejným ponukovým konaním
a oprávnená osoba, manželka dlžníka Miroslava Moricová, rod. Štilcová, využila možnosť vykúpenia majetku
z konkurznej podstaty a vykúpila majetok z konkurznej podstaty za ponúknutú cenu vo verejnom ponukovom
konaní.
Finančné prostriedky získané speňažením majetku boli použité na čiastočnú úhradu pohľadávok proti podstate,
žiadny ďalší majetok dlžníka nebol zistený.
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jozef Moric, nar. 18. 11.
1975, bytom Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, t. č. s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, podnikajúci
pod obchodným menom Jozef Moric – JOMI, s miestom podnikania Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, IČO:
43 229 492, končí.
V Martine dňa 10. 12. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K068379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kultanová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 2600, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/115/2021 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/115/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by pokryl
náklady konkurzu. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. V
zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr.

Janka

Grolmusová,

správca

K068380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imriš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 102, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/120/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/120/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky - pohľadávka
P.č.

Popis súpisovej zložky

Právny dôvod zápisu

Pohľadávka voči zamestnávateľovi Slovenské liečebné kúple
Majetok, ktorý partil dlžníkovi ku dňu
1 Turčianske Teplice, a.s. , SNP 519, 039 19 Turčianske Teplcice, IČO: vyhlásenia konkurzu § 167h ods. 1
31 642 322
ZKR

Dátum
zápisu

Súpisová
hodnota v €

10.12.21

75,78 €

JUDr. Radovan Birka, správca

K068381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pápay Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/17/2021 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/17/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Filip Ďurajda, správca úpadcu Juraj Pápay, nar.: 28.05.1977, trvale bytom: Nešporova 1016/14, 927 01
Šaľa oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a
od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0911 689 346.
V Žiline dňa 10.12.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K068382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pápay Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/17/2021 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/17/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
02.12.2021, sp. zn.: 9K/17/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 08.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Juraj Pápay, nar.: 28.05.1977, trvale bytom: Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa, Slovenská
republika, (ďalej len „úpadca“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca úpadcu vyzývam zahraničných veriteľov
aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: Mgr. Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 9K/17/2021.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo úpadca s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od úpadcu
Prihlásiť sa môže 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
V Žiline dňa 10.12.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

Notification to foreign creditors: According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
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and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 02.12.2021, file
No. 9K/17/2021 published in Commercial Journal on 08.12.2021, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Juraj Pápay, date of birth.: 28.05.1977, res.: Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa, Slovakia (hereinafter only
“debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address Mgr. Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 9K/17/2021. According to
the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 10.12.2021
Mgr. Filip Ďurajda, trustee

K068383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrezsil Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2061 / 2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2021 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by pokryl
náklady konkurzu. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. V
zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Janka Grolmusová, správca
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K068384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapec Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietava 304, 013 18 Lietava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/283/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/283/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Radovan Birka správca dlžníka: Richard Knapec, nar. 25.02.1982, bytom: Lietava 304, 013 18 Lietava,
podnikajúci pod obchodným menom Richard Knapec - K - Transport, s miestom podnikania Lietava 304, 013 18,
IČO: 41 920 813, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K068385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bittera Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 926 / 18, 937 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1971
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/7/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/7/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov ponúka na predaj hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 195/2021, dňa 11. 10. 2021, ktorým je:
·

osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia, EČV: GA996DU, VIN č.: TMBJS41U978846386, rok výroby
2007, 370.000 najazdených kilometrov, v súpisovej hodnote vo výške 2.000, EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „7K/7/2021 – 2 - neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Pre ponuky
doručené do elektronickej schránky končí lehota desiatym dňom o 23:59 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a/ návrh kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
kúpnej ceny. Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny sa neurčuje.
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v Fio
banka, a. s., číslo účtu / IBAN: SK12 8330 0000 0023 0163 3919 najneskôr posledný deň lehoty na riadne
podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet
správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému
záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy vrátená. V
prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, respektíve zmluvu do 30 dní od
vyhodnotenia ponukového konania neuzatvorí, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 10 % zo záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo
iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového
konania;
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá
žiadne záväzky.
5. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Správca má právo odmietnuť uzavretie kúpnej
zmluvy v prípade ak bude ponúkaná kúpna cena výrazne podhodnotená. Ponukové konanie bude neúspešné aj
vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný
podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania
budú informovaný prostredníctvom mailu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná
neúčasť členov veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve výslovne
potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne
poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu.
Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody. Úspešný záujemca sa zaväzuje po výzve Správcu vyhotoviť kúpnu zmluvu a uhradiť všetky
správne poplatky spojené s prepisom na príslušnej evidencii.

Insolvency Management Group, k. s., správca
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K068386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bittera Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 926 / 18, 937 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1971
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/7/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/7/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov ponúka na predaj hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 195/2021, dňa 11. 10. 2021, ktorým je:
·

motocykel zn. SUZUKI VS 1400, TEČ: GA999AI, VIN č.: VX51L134913, nepojazdný, neznámy stav
najazdených kilometrov, neznámy rok výroby, neplatná STK a EK, v súpisovej hodnote vo výške 5.000,
EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „7K/7/2021 – 3 - neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Pre ponuky
doručené do elektronickej schránky končí lehota desiatym dňom o 23:59 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
kúpnej ceny. Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny sa neurčuje.
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v Fio
banka, a. s., číslo účtu / IBAN: SK12 8330 0000 0023 0163 3919 najneskôr posledný deň lehoty na riadne
podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet
správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému
záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy vrátená. V
prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, respektíve zmluvu do 30 dní od
vyhodnotenia ponukového konania neuzatvorí, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 10 % zo záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo
iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového
konania;
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f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá
žiadne záväzky.
5. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Správca má právo odmietnuť uzavretie kúpnej
zmluvy v prípade ak bude ponúkaná kúpna cena výrazne podhodnotená. Ponukové konanie bude neúspešné aj
vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný
podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania
budú informovaný prostredníctvom mailu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná
neúčasť členov veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v
ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve výslovne
potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne
poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu.
Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody. Úspešný záujemca sa zaväzuje po výzve Správcu vyhotoviť kúpnu zmluvu a uhradiť všetky
správne poplatky spojené s prepisom na príslušnej evidencii.

Insolvency Management Group, k. s., správca

K068387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sajdáková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 696/5, 036 01 Martin-Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/104/2021 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/104/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Dlžníka Slávka Sajdáková, nar. 04.05.1978, trvale bytom Priehradka 696/5, 036 01 Martin –
Jahodníky (ďalej len „Dlžník“) :
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
Dlžníka.
V Martine dňa 09.12.2021
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S pozdravom
JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K068388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škripková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 3071/6, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/69/2021 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/69/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Škripková, nar.: 26.02.1961, trvale bytom
Javorová 3071/6, 010 07 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a
zapísaný do súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
1
podstaty:
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 3164 – zastavaná plocha a nádvorie
popis súpisovej zložky majetku:
o výmere 78 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Žilina; Žilina, Žilina, Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
LV č. 1016
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
¼ a ¼, t.j. spolu 1/2
súpisová hodnota majetku:
780,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 39 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 20,- EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
vysvetlenie:
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
Na pozemku je postavená budova bez označenia súpisným číslom.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
10.12.2021; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
2
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 3165/1 – záhrada o výmere 177 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Žilina; Žilina, Žilina, Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
LV č. 1016
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
¼ a ¼, t.j. spolu 1/2
súpisová hodnota majetku:
885,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 88,5 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 10,- EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
10.12.2021; vlastníctvo dlžníka
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Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
3
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 3165/3 – orná pôda o výmere 269 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Žilina; Žilina, Žilina, Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
LV č. 1016
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
¼ a ¼, t.j. spolu 1/2
súpisová hodnota majetku:
1345,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 134,50 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 10,- EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
10.12.2021; vlastníctvo dlžníka

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.
V Ružomberku dňa 10.12.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K068389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semerádová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/105/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
stav
súp. hodnota
1.
Motorové vozidlo zn. Škoda Fabia 6Y r.v. 2002, ŠPZ:ZA473IN, VIN: TMBPH46Y223514915
600,00 €
Motorové vozidlo zn. Škoda Peugeot ŠPZ:ZA766II, VIN:VF36ERHRE21261855, AC kombi, *stav: vyradené z cestnej
2.
407
premávky
400,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K068390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábrežná 22/60, 010 14 Žilina - Brodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/104/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/104/2021
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Typ majetku

Peňažná
pohľadávka
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Súpis všeobecnej podstaty

Podstata

Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Pôžička poskytnutá dlžníkovi Jozefovi
Slaziníkovi, bytom Potoky 693, 013 62
Veľké Rovné, dátum dodania: 20.02.2001, 8298.48
dátum splatnosti: 31.10.2001 na sumu 250
000 SK / 8 298,48 EUR

Dôvod zápisu

Dátum
zápisu

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

majetok dlžníka
ku dňu
3.12.2021 Nie
vyhlásenia OdK

Nie

K068391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burdiliak Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 100 / 137, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/57/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/57/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 07.07.2021, sp. zn. 9OdK/57/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ľubomír Burdiliak, nar. 20.07.1960, trvale bytom 29. augusta 100/137, 038 52 Sučany, do 25.09.2006
podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Burdiliak ASTRA, s miestom podnikania Kollárova /záhrd./, 036 01
Martin, IČO: 14 184 117, (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva Luticová, správca
so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zapísaná v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1774 (ďalej len „správca“).
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenie konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Správca potom čo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K068392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom
Urbárska 599/8, 027 12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom
podnikania Liesek 599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K068393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Choma Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3345 / 38, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/68/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/68/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

motorové vozidlo RENAULT ESPACE
J/JE0A/JE0A05, rok výroby 2000, ev.č.: ZA870DT,
50.00
VIN: VF8JE0A0519685305, druh karosérie: AF
viacúčelová, farba: zelená metalíza svetlá

Dátum
vylúčenia

1.12.2021

Dôvod
vylúčenia
vozidlo
neexistuje

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby
Nie

Nie

K068394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/106/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/106/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ján Dvorský, nar.
16.04.1969, trvalý pobyt mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

440

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Ján Dvorský, s miestom podnikania Veterná 2006/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 413 146., v konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/106/2021, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 85101 Bratislava - marstká časť Petržalka, IČO:
35 724 803, doručená dňa 01.12.2021 ako prihláška pohľadávky por. č. 1 zo dňa 01.12.2021, celková prihlásená
suma: 16.226,28 EUR.
V Žiline, dňa 06.12.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K068395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/106/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/106/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ján Dvorský, nar.
16.04.1969, trvalý pobyt mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom
Ján Dvorský, s miestom podnikania Veterná 2006/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 413 146. v konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/106/2021, týmto zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty – všeobecná podstata:

Por. Druh
č.
pozemku
1.
2.

Parc.
reg.

orná pôda E
orná pôda E

Parcelné
číslo

Výmera
LV
v m2

427

4495

739

6260

Katastrálne
územie

Liptovské
Sliače
Liptovské
2658 Sliače
2552

Okres

Súp.
hodnota

Spoluvlast.
podiel
3

Ružomberok 596,00 €
1
Ružomberok 700,00 €

2/18
1/3

Poznámka k súpisovej hodnote
Súpisová hodnota určená podľa
Zoznamu
majetku
zo
dňa
24.6.2021

V Žiline dňa 10.12.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K068396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/29/2021 S1855
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Druh podania:
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Deň vydania: 15.12.2021

Okresný súd Žilina
2OdK/29/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2OdK/29/2021-21 zo dňa 18.05.2021 som bola ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Jozef Roman, nar. 19.01.1952, trvale bytom 023 51 Raková, korešpondenčná adresa:
Jána Kollára 755/4, 022 01 Čadca (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
č. 98/2021 zo dňa 24.05.2021.
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení(„ďalej
ZKR“), vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného
do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 143/2021 zo dňa 27.07.2021.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ JUDr. Jana Košová, so sídlom J. Milca 11, 010 01 Žilina, správca majetku dlžníka Jozef
Roman, nar. 19.01.1952, trvale bytom 023 51 Raková, korešpondenčná adresa: Jána Kollára 755/4, 022
01Čadca
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk sú súpisové zložky majetku:
Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu Jozef Roman, rod. Roman, nar.
19.01.1952,
č.k.: 2OdK/29/2021

p.č. vlastníka
B19
súpisová zložka
č.:
1.

LV č. 435 - spoluvlastníctky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica.,k. ú.: Harvelka
spoluvlastnícky podiel
1/24
druh
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh pozemku
podiel výmera v m²
parcela
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
KNE
1005
68110
1 24 2837,916667 141,8958333
0,05 €
LV č. 456 - spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka

p.č. vlastníka
B4
B33
súpisová zložka
č. :

1/4
1/40
druh
parcely

parcelné
číslo

druh pozemku

výmera v m² podiel výmera v m²

hodnota spoluvlastníckého
podielu

2.

KNE

1098

OP, cena za m²
0,05 €

969

1 4

242,25

12,1125

969

1 40 24,225

1,21125

1102

OP, cena za m²
0,05 €

268

1 4

3,35

268

1 40 6,7

0,335

1133

OP, cena za m²
0,05 €

2488

1 4

622

31,1

2488

1 40 62,2

3,11

1137

OP, cena za m²
0,05 €

545

1 4

6,8125

545

1 40 13,625

0,68125

1141

OP, cena za m²
0,05 €

596

1 4

7,45

596

1 40 14,9

0,745

1148

OP, cena za m²
0,05 €

2151

1 4

537,75

26,8875

2151

1 40 53,775

2,68875

1152

OP, cena za m²
0,05 €

895

1 4

223,75

11,1875

895

1 40 22,375

1,11875

1155

OP, cena za m²
0,05 €

650

1 4

8,125

650

1 40 16,25

0,8125

1159

OP, cena za m²
0,05 €

452

1 4

5,65

452

1 40 11,3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KNE

KNE

KNE

KNE

KNE

KNE

KNE

KNE

67

136,25

149

162,5

113

0,565
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1162

Konkurzy a reštrukturalizácie
OP, cena za m²
0,05 €

452

1 4

113

452

1 40 11,3

Deň vydania: 15.12.2021

5,65
0,565

LV č. 466 - spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B33
1/40
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
12.
KNE
1168
841
1
40
21,025
1,05125
0,05 €
LV č. 471- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B6
503/3360
B59
1211/58800
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
TTP, cena za m²
13.
KNE
1177
52181
503 3360 7811,61994 1562,323988
0,20 €
52181
1211 58800 1074,680119 214,9360238
LV č. 473- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B6
1/20
B9
1/2
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
14.
KNE
1179
3075
1
20
153,75
7,6875
0,05 €
3075
1
2
1537,5
76,875
OP, cena za m²
15.
KNE
1183
662
1
20
33,1
1,655
0,05 €
662
1
2
331
16,55
OP, cena za m²
16.
KNE
1198
1071
1
20
53,55
2,6775
0,05 €
1071
1
2
535,5
26,775
OP, cena za m²
17.
KNE
1203
771
1
20
38,55
1,9275
0,05 €
771
1
2
385,5
19,275
LV č. 474 - spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
B1
7/48
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcely
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
18.
KNE
1180
3398
7
48
495,5416667 24,77708333
0,05 €
OP, cena za m²
19.
KNE
1181
389
7
48
56,72916667 2,836458333
0,05 €
OP, cena za m²
20.
KNE
1187/1
963
7
48
140,4375
7,021875
0,05 €
OP, cena za m²
21.
KNE
1187/2
329
7
48
47,97916667 2,398958333
0,05 €
OP, cena za m²
22.
KNE
1199
2769
7
48
403,8125
20,190625
0,05 €
OP, cena za m²
23.
KNE
1202
1061
7
48
154,7291667 7,736458333
0,05 €
OP, cena za m²
24.
KNE
1205
2472
7
48
360,5
18,025
0,05 €
LV č. 475- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B6
503/3360
B59
1211/58800
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
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1373
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OP, cena za m²
0,05 €
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7454

503 3360 1115,881548 55,79407738

7454

1211 58800 153,5169048 7,675845238

LV č. 559- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B6
503/3360
B59
1211/58800
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
TTP, cena za m²
26.
KNE
1585
15575
503 3360 2331,614583 466,3229167
0,20 €
15575
1211 58800 320,7708333 64,15416667

LV č. 562- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B12
25/672
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
OP, cena za m²
27.
KNE
1595
19907
25 672 740,5877976 37,02938988
0,05 €
OP, cena za m²
28.
KNE
1598
18557
25 672 690,3645833 34,51822917
0,05 €
LV č. 691- spoluvlastnícky podiel, okres: Čadca, obec: Nová Bystrica, k.ú.: Harvelka
p.č. vlastníka
spoluvlastnícky podiel
B6
503/3360
B57
1211/58800
súpisová zložka
parcelné
výmera v
hodnota spoluvlastníckého
druh parcela
druh pozemku
podiel
výmera v m²
č. :
číslo
m²
podielu
TTP, cena za m²
29.
KNE
1191
53629
503 3360 8028,388988 1605,677798
0,20 €
53629
1211 58800 1104,502024 220,9004048
OP, cena za m²
30.
KNE
1206
7112
503 3360 1064,683333 53,23416667
0,05 €
7112
1211 58800 146,4733333 7,323666667
spolu hodnota spoluvlastíckych podielov 4 839,40 €
legenda:
TTP - trvalý trávny porast
OP- orná pôda

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2021, dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 ZKR.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa dajú kúpiť ako súbor.
Súpisová hodnota nehnuteľností uvedených v tabuľke vyššie je v sume 4 839,40 €.
Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická
osoba.
II. Predkladanie záväzných ponúk:
1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží tieto doklady:
a. Obchodné meno(názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b. Adresa spoločnosti, príp. miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c. IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d. Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie,
f. Kópia výpisu obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania
v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

444

Obchodný vestník 240/2021

3.

4.

5.
6.
7.

8.
III.
1.

IV.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: JUDr. Jana Košová, J. Milca
11, 010 01 Žilina, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v čase od 08:00 hod. – 14:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je
akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po
stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa
neprihliada.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c,) a f), doklad o úhrade zálohy podľa čl. III
Záloha.
Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spis. zn. 2OdK/21/2021 S 1855, na obálke
uviesť: „VPK Jozef Roman – neotvárať“.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie majetku najvyššia.
Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške súpisovej hodnoty zverejnenej v obchodnom
vestníku ( 4 839,40 Eur. ).
Záloha
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 16:00 hod. toho dňa na účet
správcu č.: IBAN: SK29 0900 0000 0051 3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet,
ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
správcu.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
v písomnej podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorí ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb
správcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
odpísať.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Právo úspešného účastníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť, alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenové ponuky za odmietnuté.
8. V prípade ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konania, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania, alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
9. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa podmienok tohto verejného ponukového konania.
V Žiline dňa 10.12.2021
JUDr. Jana Košová, správca

K068397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Baránek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunerad 35, 013 13 Kunerád
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/159/2020S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/159/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Ľuboš Baránek, nar.
06.11.1970, trvale bytom Kunerád 35, 013 13 Kunerád, oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny
majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Ľuboš Baránek, nar. 06.11.1970, trvale bytom Kunerád
35, 013 13 Kunerád, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje. Správca informuje účastníkov konania, že dlžník v priebehu konkurzu po
zákernej a ťažkej chorobe zomrel.
V Martine, 11.11.2021
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K068398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slyško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/61/2021 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/61/2021
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka: Peter Slyško, nar.: 30.01.1982, trvale
bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín
v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. oznamuje, že v súlade s § 167l ods. 3 Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu doručená do kancelárie správkyne prihláška veriteľa :
·

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO:
47 258 713 – prihláška v celkovej sume 1.582,89 Eur.

Pohľadávka veriteľov bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K068399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slyško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/61/2021 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka: Peter Slyško, nar.: 30.01.1982, trvale
bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že v súlade s § 167l ods. 3
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola po základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu doručená do kancelárie správkyne prihláška veriteľa :
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803 – prihláška
v celkovej sume 1.092,33 Eur.

Pohľadávka veriteľov bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K068400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slyško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/61/2021 S1162
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Okresný súd Žilina
9OdK/61/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Peter Slyško, nar.: 30.01.1982, trvale
bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec, týmto v súlade s §167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·
·

pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb
a vyhlásenia dlžníka nebol zistený žiadny majetok dlžníka
konkurz vedený pod č. 9OdK/61/2021 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Peter Slyško, nar.: 30.01.1982, trvale
bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec, vedený Okresným súdom v Žiline pod sp.zn. 9OdK/61/2021 zrušuje
(§167v ods .1 druhá veta ZKR). Zrušením konkurzu sa nezrušuje oddlženie dlžníka.
Poučenie :
V zmysle §-u 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3
a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K068401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: twentyfour seven, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 948/4 / 0, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 397 574
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 7K/3/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 2. kolo

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
dlžníka twentyfour seven, s. r. o., so sídlom B. S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina, IČO: 46 397 574, ponúka
v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
notebook Lenovo YOGA 530 (prasknutý displej)

súp. hodnota
300,00 €
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAtwentyfour seven - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54
Turzovka tak, aby bola doručená najneskôr do 15 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK57
0900 0000 0051 5774 6997, pod VS: 46397574. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: sustekova.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0917 343 714.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K068402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.12.2021

Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
LawService Recovery, k.s.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Stráž
b) Orientačné/ súpisné číslo
223
c) Názov obce
Zvolen
d) PSČ
960 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1731
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 817 003
V.
správca úpadcu
a) Obchodné meno
A-Z LOKOMAT, s.r.o. ,,v konkurze“
b) Sídlo
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
c) IČO
31 617 034
d) Zapísaný
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2264/S
B.
Dátum vykonania dražby
09.12.2021
C.
Miesto vykonania dražby
Stráž 223, 960 01 Zvolen, prízemie – veľká zasadacia miestnosť
D.
Čas vykonania dražby
09:00 hod.
E
Kolo dražby
prvé kolo dražby (nejedná sa o opakované kolo dražby)
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen zapísané na
liste vlastníctva číslo 4961 ako:
- parcela registra „C“, parcelné číslo: 3305/12, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 1026 m2,
- parcela registra „C“, parcelné číslo: 3305/13, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 53 m2,
- parcela registra „C“, parcelné číslo: 3305/18, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 21 m2,
- parcela registra „C“, parcelné číslo: 3305/29, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 437 m2
vo výlučnom vlastníctve (1/1):
Obchodné meno:
A-Z LOKOMAT, s.r.o. ,,v konkurze“
Sídlo:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO:
31 617 034
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2264/S
· Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/42, o výmere 45 m2 , druh pozemku: Záhrada.
G.
Opis stavu predmetu dražby
Opis predmetu a stavu dražby
Pozemky ležia v zastavanom území mesta Zvolen mimo centra medzi Hronskou ulicou a obchodným domom JYSK a Kaufland a parkoviskom
pred nimi. Mesto má podľa internetovej stránky 43 300 obyvateľov. Je sídlom okresu. Zvolen leží na juhu Zvolenskej kotliny, na sútoku riek
Hron a Slatina. Je obkolesený sopečnými pohoriami Poľana od východu, Kremnické vrchy od západu a Javorie a Štiavnické vrchy od juhu.
Zvolen je významný dopravný uzol v rámci Slovenska, nakoľko mestom vedie hlavný cestný ťah E77 (Krakov – Budapešť) v severo-južnom a
E58 (Bratislava – Košice) v západno-východnom smere. Železničná stanica Zvolen je uzlom tratí z Nových Zámkov, z Krupiny, z Košíc a z
Banskej Bystrice. Mesto leží 20 km južne od Banskej Bystrice, 55 km severozápadne od Lučenca, 28 km severne od Krupiny a 24 km
východne od Žiaru nad Hronom. V meste sú úrady, základné, stredné vysoké školy, pobočky bánk, športové a kultúrne zariadenia, hotely,
reštaurácie, supermarkety, nemocnica, lekárne, pošty. Na pozemkoch rastie tráva, niekoľko stromov, na par.č. 3305/12 je aj reklamná plocha.
V okolí sú obchody, supermarkety, administratívna budova, hostel TURIST. Z hľadiska polohy v meste ide o obchodnú zástavbu. K zastávke
MHD je to 5 minút cesty peši, k železničnej stanici do 10 minút cesty peši. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu,
verejnej kanalizácie a plynu. V meste je zvýšený záujem o kúpu. Pozemky sú v rovinatom území.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Žiadne.
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Rozhodnutie č. 100447599/2020 právoplatné dňa 09.03.2020 o zriadení záložného práva na nehnuteľností daňového dlžníka zapísané v časti
A LV. Predmetom záložného práva zákaz nakladať bez súhlasu správcu dane Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Z 512/2020 zapísané
dňa 16.03.2020 - 1068/20
Rozhodnutie č. 100390344/2020 právoplatné dňa 20.03.2020 o zriadení záložného práva na nehnuteľností daňového dlžníka zapísané v časti
A LV. Predmetom záložného práva zákaz nakladať bez súhlasu správcu dane Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Z 467/2020 zapísané
dňa 22.06.2021 -2826/21
Rozhodnutie č. 100632810/2020 právoplatné dňa 30.03.2020 o zriadení záložného práva na nehnuteľností daňového dlžníka zapísané v časti
A LV. Predmetom záložného práva zákaz nakladať bez súhlasu správcu dane Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Z 776/2020 zapísané
dňa 22.06.2021 - 2827/21
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp.zn. 4K/4/2020 zo dňa 17.08.2020 vyhlasuje konkurz na majetok úpadcu a za správcu konkurznej
podstaty ustanovuje spoločnosť LawService Recovery, k.s., IČO 47817003 so sídlom Stráž 223, Zvolen, P 254/2020 zapísané dňa
14.09.2020 - 3051/20
Podľa § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
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I.
Odhad ceny predmetu dražby
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
K.
Najvyššie podanie:
L.
Označenie licitátorov:
1.
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

74.600,- EUR
93.000,- EUR
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
JUDr. Vojtech Jágerský
Poľná
808/18
Vígľaš
Slovenská republika

d) PSČ

962 02

02.03.1986

K068403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/356/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/356/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Šimon Odaloš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Šarišský, nar. 11.12.1962, trvale bytom:
986 01 Fiľakovské Kováče 97, obchodné meno: Vladimír Šarišský, IČO: 37 479 857, miesto podnikania:
Osloboditeľov 37/37, 053 02 Spišský Hrhov, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť nahliadať do
spisu vedeného správcom majú len účastníci konania a ich zástupcovia, ktorí sa preukážu výpisom z obchodného
registra, predložením platného občianskeho preukazu alebo plnej moci.
Termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle + 421 (0)
908 605 832 alebo prostredníctvom e-mailu: spravca@odalos.sk.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K068404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/356/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/356/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.12.2021

V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 ZKR týmto ako správca dlžníka: Vladimír Šarišský,
nar. 11.12.1962, trvale bytom: 986 01 Fiľakovské Kováče 97, obchodné meno: Vladimír Šarišský, IČO:
37 479 857, miesto podnikania: Osloboditeľov 37/37, 053 02 Spišský Hrhov, oznamujem, že preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky je možné skladať na nasledovný účet:
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4609 3024
účet vedený v Tatra banka, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Vladimir Sarissky
Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy
konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K068405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/356/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/356/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Šimon Odaloš, správca so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, ako správca dlžníka: Vladimír Šarišský, nar. 11.12.1962, trvale bytom: 986 01 Fiľakovské Kováče
97, obchodné meno: Vladimír Šarišský, IČO: 37 479 857, miesto podnikania: Osloboditeľov 37/37, 053 02
Spišský Hrhov (ďalej len „Dlžník“) týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom
na majetok Dlžníka, vypracovaného ku dňu 10.12.2021.
1)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE998AB

Továrenská značka:

ŠKODA 110 L

VIN:

9038535

Stav vozidla:

v premávke; používané
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Dátum stavu od:

31.01.1979

Umiestnenie:

neznáme

Súpisová hodnota:

1,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

Deň vydania: 15.12.2021

2)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE041AE

Továrenská značka:

FIAT RITMO 75 I.E

VIN:

ZFA138A0004959777

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

23.06.2003

Umiestnenie:

neznáme

Súpisová hodnota:

1,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

3)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE188AK

Továrenská značka:

ŠKODA FAVORIT 135 L

VIN:

TMBAEA200M0422823

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

26.11.2010

Umiestnenie:

neznáme

Súpisová hodnota:

1,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

4)
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Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE759AS

Továrenská značka:

ŠKODA FELICIA EFF613

VIN:

TMBEFF613W0898596

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

06.08.2014

Umiestnenie:

neznáme

Rok výroby:

1998

Súpisová hodnota:

100,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

Deň vydania: 15.12.2021

5)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE668AX

Továrenská značka:

VOLKSWAGEN PASSAT 3B/AHL/SG

VIN:

WVWZZZ3BZWP369962

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

21.11.2016

Umiestnenie:

neznáme

Rok výroby:

1998

Súpisová hodnota:

750,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

6)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE495BC

Továrenská značka:

VOLKSWAGEN GOLF BKD/T4/SG
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VIN:

WVWZZZ1KZ5W119078

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

21.08.2017

Umiestnenie:

neznáme

Rok výroby:

2005

Súpisová hodnota:

1.250,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

Deň vydania: 15.12.2021

7)
Druh súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec

Špecifikácia:

osobné motorové vozidlo

EČV:

LE584BH

Továrenská značka:

VOLKSWAGEN PASSAT 3C/ACCAYCX0

VIN:

WVWZZZ3CZAE195481

Stav vozidla:

v premávke; používané

Dátum stavu od:

23.12.2019

Umiestnenie:

neznáme

Rok výroby:

2010

Súpisová hodnota:

2.500,- EUR

Dátum zapísania:

10.12.2021

K068406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközi Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kláštorom 21 / 63, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/319/2021 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Martina Klačanová, rod. Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská
Bystrica, zn. správcu S 1925, správca dlžníka: Marek Šarközi, nar. 16.06.1994, trvale bytom Pod Kláštorom
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21/63, 966 53 Hronský Beňadik, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Šarközi, s miestom
podnikania Pod Kláštorom 21/63, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 50849441 zistil, že podľa zoznamu majetku
dlžníka zo dňa 23.07.2021, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo
dňa 25.11.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností potom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.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: Marek Šarközi, nar. 16.06.1994,
trvale bytom Pod Kláštorom 21/63, 966 53 Hronský Beňadik, podnikajúci pod obchodným menom: Marek
Šarközi, s miestom podnikania Pod Kláštorom 21/63, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 50849441, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 10.12.2021
Mgr. Martina Klačanová, správca

K068407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzinárodného dňa detí 188/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/222/2021 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK222/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka , Róbert Vavro, nar. 20.02.1972, trvale bytom MDD 1800/9, 960 01
Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom : Róbert Vavro- AUTO- MOTO-BAZÁR , Dukelských hrdinov
18, 960 01 Zvolen, IČO: 35193565 v zmysle § 28 ods.3 a § 167 l ods.3 ZKR, zapisuje pohľadávky doručené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

Pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava SR, IČO: 35807598, prihlásené v
sume 3389,83.-EUR, boli zapísané do zoznamu pohľadávok označeného konkurzu pod poradovým č. 3.

Vo Zvolene, dňa 09. 12. 2021

JUDr. Ľubica Flíderová
správca
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K068408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Filip UNI MOTO servis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 92/56, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 256 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/807/2018 S 1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/807/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis všeobecne podstaty – oprava chyby
vo veci konkurzu na majetok dlžníka Jozef Filip, nar. 2.10.1947, bytom obchodná 92/56, 991 06 Záhorce,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Filip UNI MOTO servis, miesto podnikania Obchodná 92/56,
991 06 Záhorce, IČO: 33256683, č.k. 5OdK/807/2018, ako ustanovený správca dlžníka na základe Uznesenia
Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 17.12.2018, zverejneného dňa 27.12.2018 v OV č. 247/2018, týmto
opravujem chybu v písaní v Súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 2.12.2020 zverejnený v OV č. 232/2020,
a to tak, že v položke č. 2 sa údaj „Parcelné číslo“ mení z nesprávne uvedeného čísla „251“ na číslo „88“.

2

Súpisová zložka majetku
Druh
Výmera
Štát
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
1370
SR
Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
88
251
1/2
2 740 €

CKN

JUDr. Martin VINARČÍK
správca

K068409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/162/2021 S1373
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/162/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Ján Oravec, nar. 24.07.1989, bytom 960 01 Zvolen, prechodne bytom
Sekierska dolina 9/2022, 960 01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina 10/2023, 960 01 Zvolen oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín v pondelok až piatok 8,00 –
12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné
vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavráč, správca

K068410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/162/2021 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/162/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Ján Oravec, nar. 24.07.1989, bytom 960 01 Zvolen, prechodne bytom
Sekiereska dolina 9/2022, 960 01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina 10/2023, 960 01 Zvolen, týmto
v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 4OdK/162/2021, že preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka
Banská Bystrica, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej
pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
JUDr. František Vavráč, správca

K068411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Otília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 103, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1965
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2021 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Stavba
číslo listu vlastníctva
902
Štát
Slovenská republika
Okres
Žiar nad Hronom
Obec
STARÁ KREMNIČKA
Katastrálne územie
Stará Kremnička
Popis stavby
Rodinný dom
Súpisné číslo
175
Postavený na parcele číslo 362
spoluvlastnícky
podiel
1/12
dlžníka
hodnota
zapisovaného
8 300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
10.12.2021
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
Obydlie
NIE
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K068412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1962
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/235/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/235/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Rastislav Bendík, nar. 14. 03.1962, trvale bytom Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, obchodné
meno - Rastislav Bendík, s miestom podnikania Ružová 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 961 939
oznamuje účastníkom konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K068413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šuster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1975
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/437/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/437/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Miroslav Šuster, nar. 19.07.1975, trvale bytom Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory, podnikajúci
pod obchodným menom: Miroslav Šuster, s miestom podnikania Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory,
IČO: 51 008 581 oznamuje účastníkom konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
SR je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K068414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 397/200, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1996
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/407/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/407/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Patrik Berky, nar. 18.12.1996, trvale bytom SNP 397/200, 962 23 Očová, obchodné meno: Patrik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Berky s miestom podnikania SNP 397/200, 962 23 Očová, IČO: 50 479 741 oznamuje účastníkom konania, že
dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K068415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Plánočka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Valaská -, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/391/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/391/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka František Plánočka, nar. 07.04.1956, trvale bytom obec Valaská, 976 46 Valaská oznamuje
účastníkom konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K068416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Šadon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 53, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1977
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/302/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/302/2021
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Rastislav Šadon, nar. 14.10.1977, trvale bytom Vyhne 53, 966 02 Vyhne, obchodné meno: Rastislav
Šadon – SPOMAT, s miestom podnikania Jilemnického 6, 934 01 Levice, IČO: 35 349 654 oznamuje
účastníkom konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K068417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 9/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1984
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE MIESTA NAHLIADANIA DO SPISU
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Berky, nar. 16.10.1984, trvale bytom Železničná 9/27, 991 22 Bušince oznamuje účastníkom
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na novej adrese a to:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

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

Deň vydania: 15.12.2021

K068418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Zajak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1229/2, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1982
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzy AA, k.s., so sídlom kancelárie B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota ako správca dlžníka: Juraj
Zajak, nar. 06.08.1982, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1229/2, 977 01 Brezno v zmysle § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 09.12.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie
správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
Kardžičova 2 , 821 08 Bratislava. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je 5799,44 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 09.10.2021 pod poradovým číslom 7.

Rimavská Sobota, 09.12.2021
Konkurzy AA, k. s.

K068419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuše Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 125/5, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/224/2021_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/224/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
1. kolo ponukového konania

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Libuše Oláhová, nar. 23.08.1957, trvale bytom Partizánska 125/5, 962
12 Detva, v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Číslo súpisovej zložky: 1
Popis majetkovej hodnoty: cenné papiere, počet: 1 ks, ISIN: SK4110002413,
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Deň vydania: 15.12.2021

CFI: DBFTFR, druh CP: iný druh cenného papiera,
emitent: Fond národného majetku Slovenskej republiky,
IČO emitenta: 0017333768
Celková suma: 331,94 EUR
Súpisová hodnota majetku: 331,94 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu

Bližšie informácie o predmete
vladimir.nosko@noskopartners.sk.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese

Vyzývam všetkých záujemcov, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom
vestníku predložili správcovi cenové ponuky na odkúpenie Ponúkaného majetku. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky v písomnej podobe správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš,
v zalepenej nepoškodenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 4OdK/224/2021 - NEOTVÁRAŤ“
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, označenie záujemcu spôsobom, ktorý
vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny v eurách a označenie
IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že tento sa
nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu.

Záujemca o kúpu Ponúkaného majetku je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo výške 100%
ponúkanej ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. IBAN: SK51 0900 0000 0000 7053 2344,
VS 51412020, poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu – záloha na kúpnu cenu tak, aby bola pripísaná
najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať 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. Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške 331,94 EUR. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Vo Veľkom Krtíši dňa 10.12.2021
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K068420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 564/139, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/234/2021_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/234/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie - 2. kolo
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), vo veci speňaženia majetku dlžníka: Ľubomír Pokoš, nar. 18.06.1975, trvale
bytom Jána Švermu 564/139, 976 71 Šumiac (ďalej len „úpadca“), týmto vyhlasujem 2. kolo ponukového
konania na predaj nižšie uvedeného majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného
správcom dňa 07.10.2021, zverejneného v Obchodnom vestníku č.196/2021 zo dňa 12.10.2021.

Majetok, ktorý správca ponúka na predaj predstavuje:
Číslo súpisovej zložky: 2 – hnuteľná vec
Popis: osobné motorové vozidlo
Kategória: M1
Značka: VOLKSWAGEN GOLF 1HXO-A/APQ/OA2
VIN: WVWZZZ1HZWW189231
Farba: strieborná metalíza svetlá
Druh karosérie: AB hatchback 5dv.
EČV: BR757CO
Stav opotrebovanosti: nepojazdné, bez STK a EK
(ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu: 100,- EUR

Vyzývam všetkých záujemcov, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom
vestníku predložili správcovi cenové ponuky na odkúpenie Ponúkaného majetku. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky v písomnej podobe správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš,
v zalepenej nepoškodenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 2OdK/234/2021 - NEOTVÁRAŤ“
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Osobné motorové vozidlo“, označenie
záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej
ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre
prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu.

Záujemca o kúpu Ponúkaného majetku je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo výške 100%
ponúkanej ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. IBAN: SK51 0900 0000 0000 7053 2344,
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VS 72021, poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu – záloha na kúpnu cenu, tak, aby bola pripísaná
najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
ponúknutá kúpna cena. Najnižšia možná
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
nadobúdateľ na svoje náklady.

správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške 100,- EUR. Ak viacerí
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Ohliadku záujemcom umožní dlžník Ľubomír Pokoš, trvale bytom Jána Švermu 564/139, 976 71 Šumiac.
Vo Veľkom Krtíši dňa 10.12.2021
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K068421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Terany -, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/453/2021 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/453/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ján Vlačuha, nar. 29. 11. 1961, trvale bytom obec Terany, 962 68 Terany, obchodné meno: Ján
Vlačuha - JV, s miestom podnikania Terany 92, 962 68 Terany, IČO: 51104628, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 2OdK/453/2021 v kancelárii správcu konkurznej podstaty
na adrese: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 16:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0908 941 647.
V Lučenci, dňa 11.12.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K068422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Terany -, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1961
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/453/2021 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/453/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Ján Vlačuha,
nar. 29. 11. 1961, trvale bytom obec Terany, 962 68 Terany, obchodné meno: Ján Vlačuha - JV, s miestom
podnikania Terany 92, 962 68 Terany, IČO: 51104628, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2556 3641, SWIFT: CEKOSKBX vedený v Československá obchodná banka, a.
s., VS: 6121540158.
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.

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 Lučenci, dňa 11.12.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K068423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Terany -, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/453/2021 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/453/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník Ján Vlačuha, nar. 29. 11.
1961, trvale bytom obec Terany, 962 68 Terany, obchodné meno: Ján Vlačuha - JV, s miestom podnikania
Terany 92, 962 68 Terany, IČO: 51104628, (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01.12.2021, sp. zn. 2OdK/453/2021, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 236/2021 dňa 09.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing.
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Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, značka správcu: S1153 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Ján Vlačuha, nar. 29. 11. 1961, trvale bytom obec Terany, 962 68 Terany, obchodné meno: Ján
Vlačuha - JV, s miestom podnikania Terany 92, 962 68 Terany, IČO: 51104628, our duty is to inform you, that
the District Court in Banská Bystrica zo dňa 01.12.2021, sp. zn. 2OdK/453/2021, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 236/2021 from 09.12.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Ing. Ladislav Kokavec, with its registered office at J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, manager's name:
S1153 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Lučenci, dňa 11.12.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K068424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LYCOS POWER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokava nad Rimavicou 1445 / 0, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 464 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu LYCOS POWER s.r.o., so sídlom: 1445,
985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika, IČO: 51 464 250, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: +421 41 321 12 90 alebo prostredníctvom emailu na
info@v4legal.sk.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K068425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LYCOS POWER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokava nad Rimavicou 1445 / 0, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 464 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca úpadcu: LYCOS POWER s.r.o., so
sídlom: 1445, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika, IČO 51 464 250 (ďalej len „Úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5K/13/2021, zo dňa 25.11.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: LYCOS POWER s.r.o., withe the registered seat: 1445, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovak
republic, IČO 51 464 250 (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
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District Court Banská Bystrica, No. 5K/13/2021 dated on the 25th of November 2021, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2021 dňa
01.12.2021. Dňom 02.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 230/2021 on
the 01th of December 2021. Bankruptcy was declared on the 02nd of December 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 (§ 23 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 23 BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči Úpadcovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M.
Františka Švantnera 4
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, Slovenská republika, k spisovej značke 5K/13/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring - BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declared of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the
address:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M.
Františka Švantnera 4
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
In one counterpart, the creditor also delivers the application to the District court in Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak republic, to the No. 5K/13/2021. By delivering the
application to the trustee's electronic mailbox, the application is also considered delivered in court.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the 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 (§ 27 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. (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28
sec. 7 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).
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

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

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

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K068426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sedmáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 43, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Andrea
Sedmáková, nar. 15.08.1976, trvale bytom 43 Horná Ves, 967 01 Kremnica (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, sp.
zn. 2OdK/86/2021 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

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

K068427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mlynom 304 / 6, 976 96 Medzibrod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/443/2021 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/443/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim. Time limits have to be observed/ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny
V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Mária Donovalová, nar.: 16.09.1977, trvale bytom: Za Mlynom 304/6,
976 96 Medzibrod, bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/443/2021 zo dňa 24.11.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2021 dňa 06.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovená JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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 č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§28 ods.1 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§28 ods.2
ZKR)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§28 ods. 3 ZKR)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR)
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§28 ods.5
ZKR)
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde. (§28 ods.6 ZKR)
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§28 ods.7 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§28 ods.8 ZKR)
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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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)
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated May 20,
2015 as the administrator of the debtor Mária Donovalová, born: 16.09.1977, residence: Za Mlynom 304/6, 976 96
Medzibrod (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's assets were by order of
the District Court of Banská Bystrica, no. 2OdK/443/2021 dated 24.11.2021, published in the Commercial Bulletin
no. 233/2021 dated 06.12.2021 bankruptcy declared and JUDr. Radka Longauerová, Horna 65 / A, 974 01
Banska Bystrica was appointed as bankruptcy administrator.
This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of the
European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes bankrupt.
(§23 (1) ZKR)
A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)
The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered to the
bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of bankruptcy; in one
copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the application to the administrator's
electronic mailbox, the application is also considered to have been delivered to the court. (§28 (2) ZKR)
If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to
fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of
general nature, the intention of which was compiled in the Commercial Bulletin after the application was submitted
to the administrator. The administrator shall publish the entry of such a claim in the list of claims in the
Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. (§28 (3) ZKR)
If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application
submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from the date of
bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)
The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition (hereinafter
referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached
to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator that the contingent claim has arisen.
(§28 (5) ZKR)
Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of the right
to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the bankrupt is also claiming
his claim by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can
only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise
voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which
he is secured with. (§28 (7) ZKR)
If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not
taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has
enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other
claims against that estate. (§28 (8) ZKR)
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the
application will not be taken into account. The basic particulars of the application are: a) the name, surname and
residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence of the bankrupt or
the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d) order of satisfaction of the
receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and
legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)
The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be incurred or
the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)
The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the
accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§ 29 (4) ZKR)
The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of
the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a
currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the bankruptcy administrator with
professional care. (§ 29 (5) ZKR)
The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is an
accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the accounting,
to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6) ZKR)
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 (7) ZKR)
A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the territory
of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or registered office in
the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing of the appointment, otherwise
documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin. (§ 29 (8) ZKR)
Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of title may
exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a security right.
Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and monetization of the thing subject
to ownership. The provisions governing the position of a secured creditor shall apply mutatis mutandis to the
position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)
Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor for an
agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the debtor. (§ 29 (10)
ZKR)
The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the court,
together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered as applications,
and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver the order to the
administrator, who shall notify the persons concerned thereof. (§ 30 (1) ZKR)
A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., Which implements
certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr. Radka Longauerová
Správca dlžníka:
Mária Donovalová

K068428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mlynom 304 / 6, 976 96 Medzibrod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/443/2021 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/443/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K068429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mlynom 304 / 6, 976 96 Medzibrod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/443/2021 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/443/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
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.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová, správca
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K068430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fíziková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 321, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1991
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/362/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/362/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/362/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
201/2021 zo dňa 19.10.2021, bol na majetok úpadcu Viera Fíziková, nar. 27.05.1991, trvale bytom Stará
Kremnička 321, 965 01 Stará Kremnička, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124,
965 01 Žiar nad Hronom, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená
spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu
S 1665 (ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Viera Fíziková, nar. 27.05.1991, trvale bytom Stará
Kremnička 321, 965 01 Stará Kremnička, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2021
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

K068431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buša Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1983
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/295/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/295/2021
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

481

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/295/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
186/2021 zo dňa 28.09.2021, bol na majetok úpadcu Elemír Buša, nar. 23.11.1983, trvale bytom 283 Rimavská
Seč, 980 42 Rimavská Seč, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená
spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu
S 1665 (ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Elemír Buša, nar. 23.11.1983, trvale bytom 283
Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2021
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

K068432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/455/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/455/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ladislav Schmidt, nar. 02. 07. 1957, trvale bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, obchodné meno:
Ladislav Schmidt NUPRA, s miestom podnikania A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, IČO: 36871567, oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 2OdK/455/2021 v kancelárii správcu
konkurznej podstaty na adrese: Okružná 1326/3, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0917
691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.
V Detve, dňa 13.12.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K068433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/455/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/455/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ladislav Schmidt, nar. 02. 07. 1957, trvale bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, obchodné meno:
Ladislav Schmidt NUPRA, s miestom podnikania A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, IČO: 36871567, v zmysle §
32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, na účet č. IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149
3003, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Detva, VS: 6121540166
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.

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 Detve, dňa 13.12.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K068434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/455/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/455/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník Ladislav Schmidt, nar.
02. 07. 1957, trvale bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, obchodné meno: Ladislav Schmidt NUPRA, s
miestom podnikania A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, IČO: 36871567, (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01.12.2021, sp. zn. 2OdK/455/2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 236/2021 dňa 09.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, značka správcu: S1795
(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Ladislav Schmidt, nar. 02. 07. 1957, trvale bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, obchodné meno:
Ladislav Schmidt NUPRA, s miestom podnikania A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva, IČO: 36871567, our duty is
to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 01.12.2021, sp. zn. 2OdK/455/2021, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 236/2021 from 09.12.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, značka
správcu: S1795 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Detve, dňa 13.12.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K068435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Krajčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1744/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.10.2021, pod č. k. 4OdK/351/2021
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Nadežda Krajčovičová, nar. 21.07.1989,
trvale bytom Švermova 1744/4, 974 04 Banská Bystrica (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, 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 § 167v ods. 1 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. 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.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a 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 oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Nadežda Krajčovičová, nar. 21.07.1989, trvale
bytom Švermova 1744/4, 974 04 Banská Bystrica, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 13.12.2021
Ing. Katarína Tkáčová
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správca konkurznej podstaty

K068436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 29, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/447/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/447/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Michal Bartoš,
nar. 15.07.1993, trvale bytom Lubeník 29, 049 18 Lubeník, obchodné meno: Michal Bartoš, s miestom podnikania
Gerlachovská 5026/11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52020762, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania, prípadne ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný
deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Horná 13, 974 01
Banská Bystrica.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 918 535 298
V Banskej Bystrici, dňa 09.12.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K068437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 29, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/447/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/447/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica ako správca dlžníka: Michal Bartoš, nar.
15.07.1993, trvale bytom Lubeník 29, 049 18 Lubeník, obchodné meno: Michal Bartoš, s miestom podnikania
Gerlachovská 5026/11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52020762, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z. n. p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 2OdK/447/2021. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
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Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.
IBAN:

SK74 8360 5207 0042 0724 6284

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka:

Michal Bartoš

V Banskej Bystrici, dňa 09.12.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K068438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 29, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/447/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/447/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
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(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta'proċedimenti ta'insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Michal Bartoš, nar. 15. 07. 1993, trvale bytom Lubeník 29, 049 18 Lubeník, obchodné meno:
Michal Bartoš, s miestom podnikania Gerlachovská 5026/11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52020762 (ďalej
len „Dlžník") oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/447/2021 zo dňa
25.11.2021, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2021 zo dňa 06.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený správca: Miroslav Jakubčík, so sídlom správcovskej
kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51935244, správca zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2002.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Michal Bartoš, born on 15. 07. 1993, address Lubeník 29, 049 18 Lubeník,
Slovak Republic, business name: Michal Bartoš, place of business Gerlachovská 5026/11, 974 11 Banská
Bystrica, Slovak Republic, Company ID: 52020762 my duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Banská Bystrica, proc. no: 2OdK/447/2021 dated on 25th November 2021, which was announced in the
Commercial Bulletin No. 233/2021 from 06th December 2021, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's
estate and simultaneously the Trustee: Miroslav Jakubčík, office address: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic, ID No.: 51935244, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the
Slovak republic, Trustee sign: S 2002 was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act
No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: Miroslav
Jakubčík, správca, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania:
2OdK/447/2021 (§ 167l ods. 3 ZKR).

The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: Miroslav Jakubčík,
office address: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica whereby the lodgement shall be delivered to the Trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the No. 2OdK/447/2021 (§
167l sec. 3 BRA).

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

If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec.3 BRA).

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

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)

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

The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of
mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The
Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec.1 BRA).
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor ́s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on creditor
́s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l sec. 2
BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak
ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide
o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj
a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo
iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29
ods.1 ZKR).

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

The claim has to be lodged in currency - EUR.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť
údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
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Documents which prove the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.

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

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

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

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť na nasledovnej webovej
stránke:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

Further information on insolvency proceedings in the member states can be found on the following web site:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015.

V Banskej Bystrici dňa 09.12.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K068439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Hrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukačovce 73, 067 24 Lukačovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
iTRUSTee Restructuring, k.s., zn. správcu: S1696, ako správca úpadcu Jaroslav Hrin, nar. 31.03.1959, bytom
Lukačovce 73, 067 24 Lukačovce, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámer zostaviť (konečný) rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K068440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snakov 129, 086 06 Snakov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/358/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/358/2021
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Iné zverejnenie

Podľa §166i ods. 2 ZKR správca oznamuje veriteľom, že majú možnosť podať podnet na vykonanie ďalších
šetrení, vrátane znaleckého posudku, ohľadom domu úpadcu, ktorý je postavený bez stavebného povolenia a
užívaný bez kolaudačného rozhodnutia, v ktorom žije 15 osôb a ktorého hodnota bola určená odhadom na 3.000,€ podľa správy Obce Snakov. Za účelom vykonania ďlaších šetrení je potrebné zložiť zálohu vo výške 500,- € na
č.ú. SK12 1111 0000 0014 8074 3018 do 15 dní.

K068441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snakov 129, 086 06 Snakov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/358/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/358/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - nehnuteľnosť
popis : parc. 547/8 CKN o výmere 197 m2 - ostatná plocha, zapísaná na LV č. 1087 k.ú. Snakov
spoluvlastnícky podiel : 1/1 (v BSM)
súpisová hodnota : 800,00 EUR
deň zapísania do súpisu : 9.12.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 2 - nehnuteľnosť
popis : rodinný dom bez súpisného čísla, bez stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia, rok výstavby :
2002-2010
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súpisová hodnota : 3.000,00 RUR
deň zapísania do súpisu : 9.12.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K068442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 904
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Obchodné
Biovex, s.r.o. so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
meno úpadcu:
IČO:
36 498 904
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Správca:
so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spis. značka
2 K 6/2018
súdneho spisu:
Dátum:
8.12.2021
HLASOVANIE o
1. udelení odporúčania ako ďalej postupovať v súdnych konaniach pod sp. zn. 2Cbi/11/2018, 1C/7/2018
o neplatnosť dobrovoľných dražieb a v súdnom konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu pod. sp. zn.
5Cbi/12/2019;
Program:
2. udelení odporúčania v súvislosti s nárokom úpadcu voči žalovanému - spoločnosti SCHOTT, s.r.o., so
sídlom Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves, IČO: 36 449 598 zodpovedajúcim súdom
priznaným trovám konania v právoplatne ukončenom súdnom spore, a to v nadväznosti na žalovaným
predložený návrh na uzavretie dohody o poskytnutí výhody splátok.

Prítomní:
Člen veriteľského

výboru

Zastúpený

Slovenská konsolidačná, a.s.

Ing. Jana Čorejová Malgotová

MIVA, s.r.o.

Ing. Milan Klempay

VIMMA, s.r.o.

Ján Balaščák

Účasť
Osobne
neprítomný
Osobne
neprítomný
Osobne neprítomný

pre účely uznášaniaschopnosti
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
Ad 1.
1. Správca sa v rámci svojej žiadosti zo dňa 13.10.2021 obrátil na veriteľský výbor so žiadosťou o udelenie
odporúčania, ako ďalej postupovať v súdnych konaniach o neplatnosť dobrovoľných dražieb vedených
pod sp. zn. 2Cbi/11/2018, 1C/7/2018 a v súdnom konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu pod. sp.
zn. 5Cbi/12/2019 v súvislosti s ich potenciálnym ukončením mimosúdnou dohodou, a to v nadväznosti na
návrh pokonávky predložený pánom Ing. Ivanom Rybárikom ako jedným zo žalovaných (ďalej len
„Žalovaný) v súdnych sporoch priamo na zasadnutí veriteľského výboru úpadcu konanom dňa 5.8.2021.
2. Správca sa v rámci svojej žiadosti zo dňa 18.11.2021 obrátil na veriteľský výbor so žiadosťou o udelenie
odporúčania, ako ďalej postupovať v súvislosti s nárokom úpadcu voči žalovanému, spoločnosti SCHOTT,
s.r.o., so sídlom Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves, IČO: 36 449 598
zodpovedajúcim súdom priznaným trovám konania vo výške 4 322,20 € v právoplatne
ukončenom súdnom spore, a to v nadväznosti na žalovaným predložený návrh na uzavretie dohody
o poskytnutí výhody splátok.
Stanoviská jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:
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Slovenská konsolidačná, a.s.
Stanovisko k žiadosti č. 1:
Veriteľský výbor berie na vedomie správu a stanovisko správcu zo dňa 13.10.2021 k súdnym sporom pod sp. zn.:
2Cbi/11/2018, 1C/7/2018 a 5Cbi/12/2019 a možným alternatívam ich riešenia navrhovanou pokonávkou. Členovia
veriteľského výboru majú za to, že správca je dostatočne odborne spôsobilý a disponuje všetkými potrebnými
informáciami a dokladmi, aby vyhodnotil, ktoré riešenie je pre konkurznú podstatu a veriteľov najvýhodnejšie
a najefektívnejšie. Veriteľský výbor správcovi neukladá odporúčanie, ktorú alternatívu prijať a necháva na zvážení
a rozhodnutí správcu, ako pokračovať v uvedených Sporoch. Zároveň však považuje za potrebné uviesť
k stanovisku správcu nasledovné:
Veriteľský výbor súhlasí so stanoviskom správcu, že Návrh pokonávky predložený Žalovaným spočívajúci v „
poskytnutí“ Nebytového priestoru č. 2 do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, je nevýhodný
pre konkurzných veriteľov a z tohto dôvodu ho nie je možné akceptovať.
Rovnako má za to, že prípadné alternatívne riešenie spočívajúce v poskytnutí peňažnej kompenzácie Žalovaným
do všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu vo výške 68 000,00 € sa javí ako neprimerane nízke vo vzťahu ku
generálnemu urovnaniu všetkých Sporov, ktorých predmet predstavuje v súhrne objem majetku v peňažnom
vyjadrení vyčíslenom správcom najmenej sumu vo výške 300 000,00 €.
Vychádzajúc zo správy správcu a ním uvádzaných skutočností, ako
zhodnotenie rizík a potencionálnych možností ukončenia Sporov dávame
zvážiť aj možnosť riešiť mimosúdnou dohodou len spory o neplatnosť
Bardejov (sp. zn. 2Cb/11/2018 a 1C/7/2018) a pokračovať v súdnom spore
vedenom na Okresnom súde Prešov ( sp. zn. 5 Cbi/12/2019).

i vzhľadom na správcom vykonané
správcovi do pozornosti a navrhujeme
dražieb vedené na Okresnom súde
o určenie neúčinnosti právneho úkonu

Stanovisko k žiadosti č. 2:
Veriteľský výbor udeľuje odporúčanie správcovi a súhlas, aby v právnej veci žalobcu: správca úpadcu voči
žalovanému: spoločnosť SCHOTT, s.r.o., so sídlom Orechová 6, 085 01 Bardejov, IČO: 36 449 598 (ďalej len
„Žalovaný“), v spore o zaplatenie sumy 6 212,00 € s prísl., vedenej pred Okresný súdom Bardejov pod sp. zn.
4Cb/62/2015, v súvislosti s právoplatne priznaným nárokom úpadcu na náhradu trov súdneho konania voči
Žalovanému v celkovej výške 4 322,20 € pozostávajúcim zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 372,50 €
a trov právneho zastúpenia vo výške 3 949,70 €, uloženým uznesením Okresného súdu Bardejov, sp. zn.
4Cb/62/2015-456 zo dňa 20.10.2021, pristúpil so Žalovaným k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí výhody splátok
záväzku podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonník (ďalej len „Dohoda“), v znení
predloženom Žalovaným dňa 8.11.2021, na základe ktorej sa Žalovaný zaviaže dobrovoľne uhrádzať celkovú
sumu záväzku vo výške 4 322,20 € formou splátok, vo výškach a v lehotách splatnosti v zmysle návrhu
splátkového kalendára podľa článku III., bod 3.1, tejto Dohody.
·

MIVA, s.r.o.

Stanovisko k obidvom žiadostiam je totožné so stanoviskom spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.
·

VIMMA, s.r.o.

Stanovisko k obidvom žiadostiam je totožné so stanoviskom spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.
Na základe uvedeného veriteľský výbor s počtom hlasom 3 „ZA“ prijal nasledovné uznesenie:
Stanovisko k žiadosti č. 1:
Veriteľský výbor berie na vedomie správu a stanovisko správcu zo dňa 13.10.2021 k súdnym sporom pod sp. zn.:
2Cbi/11/2018, 1C/7/2018 a 5Cbi/12/2019 a možným alternatívam ich riešenia navrhovanou pokonávkou. Členovia
veriteľského výboru majú za to, že správca je dostatočne odborne spôsobilý a disponuje všetkými potrebnými
informáciami a dokladmi, aby vyhodnotil, ktoré riešenie je pre konkurznú podstatu a veriteľov najvýhodnejšie
a najefektívnejšie. Veriteľský výbor správcovi neukladá odporúčanie, ktorú alternatívu prijať a necháva na zvážení
a rozhodnutí správcu, ako pokračovať v uvedených Sporoch. Zároveň však považuje za potrebné uviesť
k stanovisku správcu nasledovné:
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Veriteľský výbor súhlasí so stanoviskom správcu, že Návrh pokonávky predložený Žalovaným spočívajúci v „
poskytnutí“ Nebytového priestoru č. 2 do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, je nevýhodný
pre konkurzných veriteľov a z tohto dôvodu ho nie je možné akceptovať.
Rovnako má za to, že prípadné alternatívne riešenie spočívajúce v poskytnutí peňažnej kompenzácie Žalovaným
do všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu vo výške 68 000,00 € sa javí ako neprimerane nízke vo vzťahu ku
generálnemu urovnaniu všetkých Sporov, ktorých predmet predstavuje v súhrne objem majetku v peňažnom
vyjadrení vyčíslenom správcom najmenej sumu vo výške 300 000,00 €.
Vychádzajúc zo správy správcu a ním uvádzaných skutočností, ako
zhodnotenie rizík a potencionálnych možností ukončenia Sporov dávame
zvážiť aj možnosť riešiť mimosúdnou dohodou len spory o neplatnosť
Bardejov (sp. zn. 2Cb/11/2018 a 1C/7/2018) a pokračovať v súdnom spore
vedenom na Okresnom súde Prešov ( sp. zn. 5 Cbi/12/2019).

i vzhľadom na správcom vykonané
správcovi do pozornosti a navrhujeme
dražieb vedené na Okresnom súde
o určenie neúčinnosti právneho úkonu

Stanovisko k žiadosti č. 2:
Veriteľský výbor udeľuje odporúčanie správcovi a súhlas, aby v právnej veci žalobcu: správca úpadcu voči
žalovanému: spoločnosť SCHOTT, s.r.o., so sídlom Orechová 6, 085 01 Bardejov, IČO: 36 449 598 (ďalej len
„Žalovaný“), v spore o zaplatenie sumy 6 212,00 € s prísl., vedenej pred Okresný súdom Bardejov pod sp. zn.
4Cb/62/2015, v súvislosti s právoplatne priznaným nárokom úpadcu na náhradu trov súdneho konania voči
Žalovanému v celkovej výške 4 322,20 € pozostávajúcim zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 372,50 €
a trov právneho zastúpenia vo výške 3 949,70 €, uloženým uznesením Okresného súdu Bardejov, sp. zn.
4Cb/62/2015-456 zo dňa 20.10.2021, pristúpil so Žalovaným k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí výhody splátok
záväzku podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonník (ďalej len „Dohoda“), v znení
predloženom Žalovaným dňa 8.11.2021, na základe ktorej sa Žalovaný zaviaže dobrovoľne uhrádzať celkovú
sumu záväzku vo výške 4 322,20 € formou splátok, vo výškach a v lehotách splatnosti v zmysle návrhu
splátkového kalendára podľa článku III., bod 3.1, tejto Dohody.
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia podpíše a následne doručí správcovi úpadcu
& R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. a na Okresný súd Prešov.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku MV SR.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

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

V Bratislave, dňa 8.12.2021
Za správnosť: Ing. Jana Čorejová Malgotová

K068443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Marcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavské Matiašovce 195, 094 01 Ondavské Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1952
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Emil Marcin, nar.: 05.07.1952, 094 01 Ondavské Matiašovce
195, e-mail: jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: sp. zn.:
5OdK/261/2021, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Tretie

Predmet: Súpisová zložka č. 1- Hnuteľná vec – osobné vozidlo FORD FOCUS AMBIE 4T, farba šedá, druh: AA
sedan, ŠPZ: VT274CO, VIN: WF0FXXWPDF1K67771, rok výroby 2003, opotrebenie: vozidlo pojazdné, STK
a EK platné do 16.7.2022. Súpisová hodnota 800,- EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 3. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 5OdK/261/2021 –NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
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- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
vrátená zábezpeka.

ako úspešná, bude

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.

Ing. Jarmila Lišivková, - správca

K068444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Bilá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 64, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2018
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
Oznam o tom kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 18,066 01 Humenné správca úpadcu správca
Alžbeta Bilá, nar.: 01.02.1961, trvale bytom 090 11 Vyšný Orlík 64 týmto oznamuje, že počnúc dňom 15.12.2021
sa nové sídlo kancelárie správcu nachádza na adrese Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné.

Pôvodné sídlo kancelárie správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Štefánikova 18
066 01 Humenné

Nové sídlo kancelárie správcu počnúc dňom 15.12.2021:
Ing. Dušan Kuruc
Osloboditeľov 5
066 01 Humenné

Správca úpadcu správca Alžbeta Bilá, nar.: 01.02.1961, trvale bytom 090 11 Vyšný Orlík 64, týmto ďalej
oznamuje, že do správcovského spisu je počnúc dňom 15.12.2021 možné nahliadať v kancelárii správcu na novej
adrese sídla kancelárie správcu Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
prijíma správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K068445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohlodko Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1897 / 59, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/319/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Dezider Pohlodko, nar. 24.12.1985, Laborecká 59, 066 01 Humenné, (ďalej len „Dlžník“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týmto podľa ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
(ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn. 5OdK/319/2021,
nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate zaradený na uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 10.12.2021
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K068446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607/6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/430/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/430/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.12.2021, sp. zn. 3OdK/430/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Monika Demeterová, nar. 01.03.1972, bytom: Paláriková 1607/6, 069 01 Snina. Rovnakým
uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku dlžníka oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, počas
pracovných dní, v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod..
Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
skp.dlugosova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 105 718.

prostredníctvom

e-mailovej

adresy

Vo Veľkej Lomnici, dňa 10.12.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K068447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607/6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/430/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/430/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivana Dlugošová, správca majetku dlžníka: Monika Demeterová, nar. 01.03.1972, bytom: Paláriková
1607/6, 069 01 Snina, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu
spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie vedie Poštová banka, a.s.,
IBAN: SK36 6500 0000 0036 5059 3542. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Demeterová Monika 430/2021.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 10.12.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K068448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125/90, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/272/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/272/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K068449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125/90, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/272/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/272/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky 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; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K068450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grinč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubotín bez s.č., 065 41 Ľubotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/279/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/279/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka: Michal Grinč, nar.: 12.02.1986, 065 41 Ľubotín, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom:
judr.jaroscak@gmail.com.
V Bardejove, dňa 10.12.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K068451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grinč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubotín bez s.č., 065 41 Ľubotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/279/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/279/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/279/2021-17 zo dňa 03.12.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa 10.12.2021 pod značkou K067275, som bol ustanovený za správcu
dlžníka: Michal Grinč, nar.: 12.02.1986, 065 41 Ľubotín.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK93
0900 0000 0051 3255 8359 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 10.12.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grinč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubotín bez s.č., 065 41 Ľubotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/279/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/279/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Michal Grinč, nar.:
12.02.1986, trvale bytom: 065 41 Ľubotín, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov,
spisová značka: 2OdK/279/2021-17 zo dňa 03.12.2021 v Obchodnom vestníku č. 2373/2021 dňa 10.12.2021
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie: Radničné
námestie 33, 085 01 Bardejov.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Michal Grinč, born: 12.02.1986, living: 065 41 Ľubotín, our duty si to inform you, that District Court in Prešov, No.
2OdK/279/2021-17 on the 03.12.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 237/2021 from 10.12.2021
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jozef Jaroščák ml., trustee´s office:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2021.

This resolution became valid and enforceable on 11.12.2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

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

JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca / trustee

K068453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grinč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubotín bez s.č., 065 41 Ľubotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/279/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/279/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Michal Grinč, nar.: 12.02.1986, trvale bytom: 065 41 Ľubotín,
sp. zn.: 2OdK/279/2021

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

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

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

V Bardejove, dňa 10.12.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalová 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/397/2021 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/397/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Júlia Siváková, nar. 21. 1. 1961, bytom Festivalová 135/14, 089 01 Svidník,
týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od
8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne
na uvedenej adrese, mailom (orbanova88@gmail.com) alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K068455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalová 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/397/2021 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/397/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2021 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Jozef Sokol, nar. 26. 10. 1972, bytom 082 52 Dulova Ves 104, týmto
oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do
12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej
adrese, mailom (orbanova88@gmail.com) alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K068457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2021 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca
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K068458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Hangurbadžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 83/9, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/326/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/326/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11. októbra 2021, sp. zn. 5OdK/326/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Gejza Hangurbadžo, nar. 13.06.1960, trvale bytom Štefánikova 83/9, 059 01 Spišská Belá,
(ďalej aj „Dlžník“). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc. Marek
Figura, správca.

Správca týmto zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K068459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 75, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Milan Balog, nar. 04.05.1960, trvale bytom Podskalka 5208/75, 066 01
Humenné, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/414/2021, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo emailom na adrese: figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 10. 12. 2021
Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K068460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 75, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Milan Balog, nar. 04.05.1960, trvale bytom Podskalka 5208/75, 066 01
Humenné, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/414/2021, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo
výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX.
Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 10. 12. 2021
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K068461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľka 96, 086 02 Cigeľka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marcel Sivák, nar.
28.10.1973, Cigeľka 96, 086 02 Cigeľka, týmto zverejňuje zapísanie jednej nezabezpečenej pohľadávky, ktorá jej
bola doručená dňa 02.12.2021, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 1, veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, prihlásená suma: 6 614,96 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 09.12.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K068462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaži Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125 / 90, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/408/2021 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/408/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konania o oddlžení konkurzom vedenom na majetok vyššie označeného dlžníka, možno do
správcovského spisu nahliadať v priestoroch správcovskej kancelárie správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné sa vopred objednať na t.č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou
správou zaslanou na: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk
Prešov, dňa 10.12.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K068463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaži Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125 / 90, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/408/2021 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/408/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 ZKR a § 32 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o oddlžení
konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania o návrhu na popretie prihlásenej pohľadávky vo výške 2 % 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.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
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ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Zo zložených preddavkov
sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 10.12.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K068464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaborová Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 45, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/321/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/321/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov spisová značka 3OdK/321/2021-19 zo dňa 08.10.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 198/2021 zo dňa 14.10.2021 pod podaním K053767, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jozefína Gaborová, nar. 05.10.1983, Tvarožná 45, 059 71 Tvarožná (ďalej len „dlžník“). Uvedené
uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 15.10.2021.
Ing. Marta Prigancová, správca majetkovej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto
oznamujem, že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len ZKR) som nezistila žiaden majetok dlžníka. Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZKR, týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Jozefína Gaborová, nar. 05.10.1983, Tvarožná 45, 059 71 Tvarožná, zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K068465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/210/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/210/2021
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Jozef Sopko, nar.
22.08.1970, trvale bytom 059 21 Svit (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. Slavomír Tekeľ, správca

K068466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/400/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/400/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Bačo, nar. 15.05.1984, Stráne pod Tatrami 155,
059 76 Stráne pod Tatrami, podnikajúci pod obchodným menom Ján Bačo - SAŠI.ALEXI, IČO: 43262520, s
miestom podnikania 05976 Stráne pod Tatrami 155, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod
sp. zn. 3OdK/400/2021S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K068467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/400/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/400/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/400/2021-17 zo dňa 24.11.2021 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Ján Bačo, nar. 15.05.1984, Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Bačo - SAŠI.ALEXI, IČO: 43262520, s miestom podnikania 05976 Stráne pod Tatrami
155 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 232/2021 dňa
03.12.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Ján Bačo.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K068468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/400/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/400/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

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

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

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

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

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

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

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

514

Obchodný vestník 240/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

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

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

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

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

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

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

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

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

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

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Ján Bačo, nar. 15.05.1984, Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami, podnikajúci pod obchodným
menom Ján Bačo - SAŠI.ALEXI, IČO: 43262520, s miestom podnikania 05976 Stráne pod Tatrami
155, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
3OdK/400/2021-17 zo dňa 24.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/400/2021-17 from November 24, 2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
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assets: Ján Bačo, date of birth 15.05.1984, domicile Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami, doing
business under a trade name Ján Bačo - SAŠI.ALEXI, identification number: 43262520, business address 05976
Stráne pod Tatrami 155, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 232/2021 z 03.12.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 04.12.2021.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 232/2021
from December 03, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
December 04, 2021.

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

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

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

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

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

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

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

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

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

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

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

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

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee
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K068469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karišková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 287, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/412/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karišková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 287, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/412/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karišková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 287, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

520

Obchodný vestník 240/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.12.2021

5OdK/412/2021
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 541, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 541, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005
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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 541, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K068475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 100, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/226/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/226/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Grundza, nar. 29.06.1968, trvale bytom
Kružlová 100, 090 02 Kružlová, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov,
sp. zn. 3Odk/226/2021 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25,
Bratislava, IČO: 35807598.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1.
Poradie - Iná pohľadávka
Celková suma prihlásených pohľadávok: 1 889,78 eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K068476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buchala Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovec 19, 086 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/329/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/329/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ivana Dlugošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Buchala, nar. 24.05.1970, trvale bytom:
086 11 Hrabovec 19, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/329/2021, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 12.12.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K068477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajduk František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubovec -, 082 42 Ľubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
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Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/282/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/282/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/282/2021 zo dňa 6.12.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu František Hajduk, nar. 19.4.1962, trvale bytom 082 42 Ľubovec,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.: OV 237/2021 zo dňa 10.12.2021. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/282/2021, dated on 6th December 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: František Hajduk, date of birth: 19th April 1962, domicile: 082 42 Ľubovec, Slovak
Republic and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 237/2021 dated on 10th December 2021. This
resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
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The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 12th December 2021
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K068478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferčák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dneperská 1402 / 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/33/2021 S1560
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Okresný súd Košice I
9OdK/33/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.08.2021, sp. zn. 9OdK/33/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ondrej Ferčák, narodený: 30.05.1991, bytom: Dneperská 1402/ 6, 040 12 Košice- Nad
jazerom. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Martin Galgoczy,správca so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn.správcu S1560.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trebišove 10.12.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K068479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 152 / 26, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/82/2020 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/82/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca úpadcu: Marek Šimko, narodený: 10.05.1977, bytom: SNP 152/26, 076 03
Hraň, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Šimko - timisek, s miestom
podnikania: SNP 152/26, 076 03 Hraň, IČO: 48102555, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
29.01.2021, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením §
32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu
vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške
dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC
SWIFT: GIBASKBX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K068480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 212, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1976
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. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/257/2021 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/257/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Tatár, nar. 20.09.1976, bytom Bracovce
212, 072 05 Bracovce, týmto oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa EOS KSI
Slovensko, s.r.o., spolu vo výške 1.371,71 EUR, súhrnná prihláška ktorých bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

K068481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kósu-Schoppera 145 / 23, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/258/2021 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/258/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/258/2021 zo dňa 06.10.2021 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:
47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Jozef Horvát, nar.: 04.09.1965, byt.: Kósu-Schoppera 145/23, 048 01 Rožňava, IČO:
31 251 684(ďalej len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme II. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Predmet: Hnuteľné veci (súpisová zložka č. 2,3)
Popis
Výrobné číslo
hnuteľnej
veci

Evidenčné Dátum
číslo
prvej
evidencie
(rok
výroby)
U5SV060013R000057 RV042BY -

Súpisová Stav
hodnota v
€

Veľkosť
Podstata, deň Dôvod
Adresa
spoluvlastníckeho zápisu
zapísania miesta kde
podielu
majetku
do majetku do sa hnuteľná
súpisu
súpisu
vec
nachádza
Zodpovedá 1/1
Všeobecná, Majetok
Rožňava
veku
a
10.11.2021 dlžníka
opotrebeniu

Príves
nákladný
(omv)

500

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky: Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, uvedenia
súpisových zložiek, na ktoré sa ponuka vzťahuje a výšku ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote
podľa tohto oznámenia.
Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1. obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
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adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe spolu
s poznámkou „Horvát“. V prípade, že záloha nie je zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada.
Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k. s., správca

K068482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanské Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/272/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/272/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Matúš Urban, narodený: 06.10.1991, bytom: Slanské
Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Košice I, č.k.: 30OdK/272/2021, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K068483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voláková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/254/2021 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/254/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Andrea Voláková, nar. 06.04.1978, bytom: Spišská Nová Ves, 052
01 Spiská Nová Ves, týmto v zmysle ustanovenia §167 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:
Ku dňu 10.12.2021.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský, správca

K068484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Sluťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/17/2012 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/17/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca
majetku úpadcu Radoslav Sluťák, nar. 28.03.1973, s miestom podnikania Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice,
IČO: 37 297 104, konkurz vedený Okresný súd Košice I pod sp. zn. 30K/17/2012, týmto v súlade s ust. § 38 ods.
6 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňujem zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru (stretnutia so zástupcom veriteľov).
Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Radoslav Sluťák,
ktorá sa uskutočnila dňa 10.12.2021 o 9:30 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice

Úpadca:

Radoslav Sluťák,
nar. 28.03.1973, IČO: 37 297 104,
s miestom podnikania Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice,

Správca:

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

Značka správcu:
Súd vedúci konanie:
Spisová značka:

S1773
Okresného súdu Košice I
30K/17/2012
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Zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Radoslav Sluťák bolo zvolané Mgr. Bc. Marekom
Figurom, správcom na schôdzi veriteľov úpadcu. Toto zasadnutie sa uskutočnilo na adrese Žriedlová 3, 040 01
Košice, pričom správca bol na tamto zasadnutí osobne prítomný.

Prítomný zástupca veriteľov:

Slovenská sporiteľňa, a.s. v.z.
Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri s.r.o., substitučne Advokátska kancelária Nicol Hlaváčiková
s.r.o., JUDr. Nicol Hlaváčiková, konateľka

Program zasadnutia zástupcu veriteľov:
1)

Otvorenie

2)

Elektronická komunikácia

3)

Záver

1.

Otvorenie

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, privítal prítomného zástupcu veriteľov na tomto zasadnutí a oboznámil ho
s programom tohto zasadnutia.

2.

Elektronická komunikácia

Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že vzájomnú komunikáciu budú realizovať elektronickou poštou.
Kontaktná osoba zástupcu veriteľov je Mgr. Andrej Hlava pričom jeho e – mailová adresa je hlava.andrej@slsp.sk.

3.

Záver

Nakoľko bol program tohto zasadnutia vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne
námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam, zasadnutie
zástupcu veriteľov bolo ukončené o 9:40 hod.

V Košiciach, dňa 10.12.2021

Prítomný zástupca veriteľov

Prítomný správca
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...........................................................
Slovenská sporiteľňa, a.s. v.z.
Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri s.r.o., substitučne
Advokátska kancelária Nicol Hlaváčiková s.r.o., JUDr. Nicol Hlaváčiková, konateľka

Deň vydania: 15.12.2021

........................................
Mgr. Bc. Marek Figura

K068485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "HZ Metal s.r.o."
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Maša 63 / 0, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 423
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2020 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Nájom za predmet nájmu: cisternový nákladný automobil Tatra 815 P26 6x6 - ŠPZ SN 769 CI za mesiac
november 2021. Súpisová hodnota 100 €.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K068486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 01.06.2021, sp.zn.: 30OdK/98/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
110/2021 dňa 09.06.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Michal Roško, nar.:
12.05.1988, bytom: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Roško
s miestom podnikania: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, IČO: 51 729 521 a ustanovil správcu podstaty:
JUDr. Anitu Krčovú, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
Správca zostaví podľa § 167u ZKR rozvrh výťažku po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých
sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý. Správca vyhlasuje, že v konkurznom konaní nie sú vedené
žiadne súdne spory týkajúce sa majetku podstaty.
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný v Obchodnom
vestníku č. 145/2021 zo dňa 29.07.2021, a to motorové vozidlo továrenskej značky OPEL ASTRA SPORTS
TOURER, s evidenčným číslom SO538AX, VIN: W0LPE8EK1D8003567. K uvedenému majetku má záložné
právo zabezpečený veriteľ VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 318 045.
Podľa § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii tvorí zaťažený majetok konkurznú
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podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku. Podľa § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca speňaží hnuteľné veci podliehajúce konkurzu v ponukovom konaní. Na
písomný pokyn zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné veci aj iným spôsobom.
Zabezpečený veriteľ schválil speňažovanie podľa návrhu správcu dňa 05.10.2021. Speňažovanie prebiehalo
v dvoch ponukových kolách, pričom prvé ponukové kolo bolo neúspešné.
Správca zverejnil v OV č. 214/2021 zo dňa 08.11.2021 oznámenie o vyhlásení druhého ponukového kola na
predaj majetku: Motorové vozidlo továrenskej značky OPEL ASTRA SPORTS TOURER, s evidenčným číslom
SO538AX. Lehota na podávanie ponúk bola 15 dní a uplynula dňa 23.11.2020. V uvedenej lehote podal ponuku
jeden záujemca, ktorý uhradil celú kúpnu cenu na správcovský účet.
Kúpna zmluva na predaj motorového vozidla bola uzatvorená za kúpnu cenu 2.527 €.
Iný majetok nebol zistený a nebol ani speňažovaný.
NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU
Správca zverejnil v OV č. 234/2021 zo dňa 07.12.2021 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej a všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania si prihlásili svoje pohľadávky 6 veritelia, ktorí sú uvedení v tabuľke č. 1.
P.č.
1
2
3
4
5
6

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Všeobecná úverová banka, a.s.
Intrum Slovakia s.r.o.
BNP PARIBAS FINANCE SA
VÚB Leasing, a.s.

prihlásená suma
889,03 €
1 481,67 €
5 167,86 €
1 680,01 €
13 326,98 €
1 186,60 €

deň prihlásenia
11.6.2021
11.6.2021
26.7.2021
18.10.2021
5.11.2021
26.11.2021

Poradie
E
E
E
E
E
E

Zabezp.
nie
nie
nie
nie
nie
áno

Zabezpečeným veriteľom je VÚB Leasing, a.s., ktorý má zabezpečovacie právo k majetku, ktorý bol predmetom
speňaženia.
V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli počas konkurzného konania:
Veriteľ
správca
správca
VÚB
správca
správca
správca
správca
správca
správca
správca
súd
SPOLU

Právny dôvod

Čas vzniku pohľadávky

paušálne náhrady
paušálne náhrady
súčinnosť
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
odmena zo speňaženia
paušálne náhrady
súdny poplatok

1.6.2021
1.7.2021
14.7.2021
1.8.2021
1.9.2021
1.10.2021
1.11.2021
1.12.2021
5.12.2021
1.1.2022
10.12.2021

Celá suma v €
30,00 €
30,00 €
24,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
357,43 €
30,00 €
5,05 €
626,48 €

Spôsob výpočtu odmeny správcu:
Predaný majetok
Výška speňaženia v Eur
Vyhláška 665/2005 - §20
a) zo sumy výťažku do
b) zo sumy výťažku nad
c) zo sumy výťažku nad

Auto
2 527,00 €
Hranica
33,19 €
33,19 €
331,94 €

Perc.
16%
15%
14%

5,31
44,81
307,31
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13%

0,00
357,43 €

Výpočet rozvrhu výťažku
Speňažená suma
Náklady konkurzu
Suma na rozvrh výťažku
Zabezpečený veriteľ
Suma výťažku pre nezabezpečených

2 527,00 €
626,48 €
1 900,52 €
1 186,60 €
713,92 €

ROZVRH
Zabezpečený veriteľ bude uspokojený vo výške 1.186,60 €
Nezabezpečení veritelia budú uspokojení nasledovne:
P.č.
1
2
3
4
5

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Všeobecná úverová banka, a.s.
Intrum Slovakia s.r.o.
BNP PARIBAS FINANCE SA
SPOLU

prihlásená suma
889,03 €
1 481,67 €
5 167,86 €
1 680,01 €
13 326,98 €
22 545,55 €

rozvrh výťažku
28,15 €
46,92 €
163,64 €
53,20 €
422,01 €
713,92 €

JUDr. Anita Krčová, správca

K068487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Rozvrh výťažku
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 01.06.2021, sp.zn.: 30OdK/98/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
110/2021 dňa 09.06.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Michal Roško, nar.:
12.05.1988, bytom: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Roško
s miestom podnikania: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, IČO: 51 729 521 a ustanovil správcu podstaty:
JUDr. Anitu Krčovú, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
Správca zostaví podľa § 167u ZKR rozvrh výťažku po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých
sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý. Správca vyhlasuje, že v konkurznom konaní nie sú vedené
žiadne súdne spory týkajúce sa majetku podstaty.
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný v Obchodnom
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vestníku č. 145/2021 zo dňa 29.07.2021, a to motorové vozidlo továrenskej značky OPEL ASTRA SPORTS
TOURER, s evidenčným číslom SO538AX, VIN: W0LPE8EK1D8003567. K uvedenému majetku má záložné
právo zabezpečený veriteľ VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 318 045.
Podľa § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii tvorí zaťažený majetok konkurznú
podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku. Podľa § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca speňaží hnuteľné veci podliehajúce konkurzu v ponukovom konaní. Na
písomný pokyn zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné veci aj iným spôsobom.
Zabezpečený veriteľ schválil speňažovanie podľa návrhu správcu dňa 05.10.2021. Speňažovanie prebiehalo
v dvoch ponukových kolách, pričom prvé ponukové kolo bolo neúspešné.
Správca zverejnil v OV č. 214/2021 zo dňa 08.11.2021 oznámenie o vyhlásení druhého ponukového kola na
predaj majetku: Motorové vozidlo továrenskej značky OPEL ASTRA SPORTS TOURER, s evidenčným číslom
SO538AX. Lehota na podávanie ponúk bola 15 dní a uplynula dňa 23.11.2020. V uvedenej lehote podal ponuku
jeden záujemca, ktorý uhradil celú kúpnu cenu na správcovský účet.
Kúpna zmluva na predaj motorového vozidla bola uzatvorená za kúpnu cenu 2.527 €.
Iný majetok nebol zistený a nebol ani speňažovaný.
NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU
Správca zverejnil v OV č. 234/2021 zo dňa 07.12.2021 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej a všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania si prihlásili svoje pohľadávky 6 veritelia, ktorí sú uvedení v tabuľke č. 1.
P.č.
1
2
3
4
5
6

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Všeobecná úverová banka, a.s.
Intrum Slovakia s.r.o.
BNP PARIBAS FINANCE SA
VÚB Leasing, a.s.

prihlásená suma
889,03 €
1 481,67 €
5 167,86 €
1 680,01 €
13 326,98 €
1 186,60 €

deň prihlásenia
11.6.2021
11.6.2021
26.7.2021
18.10.2021
5.11.2021
26.11.2021

Poradie
E
E
E
E
E
E

Zabezp.
nie
nie
nie
nie
nie
áno

Zabezpečeným veriteľom je VÚB Leasing, a.s., ktorý má zabezpečovacie právo k majetku, ktorý bol predmetom
speňaženia.
V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli počas konkurzného konania:
Veriteľ
správca
správca
VÚB
správca
správca
správca
správca
správca
správca
správca
súd
SPOLU

Právny dôvod

Čas vzniku pohľadávky

paušálne náhrady
paušálne náhrady
súčinnosť
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
paušálne náhrady
odmena zo speňaženia
paušálne náhrady
súdny poplatok

1.6.2021
1.7.2021
14.7.2021
1.8.2021
1.9.2021
1.10.2021
1.11.2021
1.12.2021
5.12.2021
1.1.2022
10.12.2021

Celá suma v €
30,00 €
30,00 €
24,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
357,43 €
30,00 €
5,05 €
626,48 €

Spôsob výpočtu odmeny správcu:
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Auto
2 527,00 €
Hranica
33,19 €
33,19 €
331,94 €
3 319,39 €

Perc.
16%
15%
14%
13%

5,31
44,81
307,31
0,00
357,43 €

Výpočet rozvrhu výťažku
Speňažená suma
Náklady konkurzu
Suma na rozvrh výťažku
Zabezpečený veriteľ
Suma výťažku pre nezabezpečených

2 527,00 €
626,48 €
1 900,52 €
1 186,60 €
713,92 €

ROZVRH
Zabezpečený veriteľ bude uspokojený vo výške 1.186,60 €.
JUDr. Anita Krčová, správca

K068488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fejesová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica na sídlisku 330/25b, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/236/2021 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/236/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 27.09.2021, sp.zn.: 26OdK/236/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
190/202 dňa 04.10.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Anna Fejesová, nar.:
08.04.1961, bytom: Ulica na sídlisku 330/25b, 07614 Michaľany a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša
Mihaloviča, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
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V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Anna Fejesová, nar.: 08.04.1961, bytom: Ulica na sídlisku 330/25b, 07614 Michaľany sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Anna Fejesová, nar.:
08.04.1961, bytom: Ulica na sídlisku 330/25b, 07614 Michaľany, sp. zn.:26OdK/236/2021, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K068489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Ruják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojšov -, 055 52 Kojšov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/252/2021,S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/252/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka dlžníka Lukáš Ruják, nar.
05.02.1966, bytom Partizánska 17, 055 52 Kojšov, podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Ruják R&H,
s miestom podnikania: Juraja Pavloviča 6, 071 01 Michalovce, IČO: 51 932 644, týmto v súlade s § 167l ods.
5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK55 0900 0000 005170293304.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K068490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fulier Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 3106 / 29, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1980
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/231/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/231/2021
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.
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K068491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mačejko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky-Včeláre 117, 044 02 Dvorníky-Včeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/159/2021 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/159/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca dlžníka: Peter Mačejko, nar.: 16.5.1984, bytom Dvorníky-Včeláre 117, 044 02 DvorníkyVčeláre, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Teslovej 2 v
Košiciach počas prac. dní v čase 8,00 - 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na
tel. č.: 0905313918.

K068492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bikár Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 21, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/261/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/261/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov číslo správcu
S1701 ako správca konkurznej podstaty v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
oznamujem zrušenie konkurzu dlžníka Anton Bikár, nar.: 06.03.1966, bytom: Švedlár 21, 053 34 Švedlár,
podnikajúci pod obchodným menom: Anton Bikár, s miestom podnikania: Švedlár 21, 053 34 Švedlár, IČO:
47820969, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2017 vedeného na Okresnom súde Košice I pod
spisovou značkou 32OdK/261/2021, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K068493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravianský Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1. mája 2317 / 18, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/235/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/235/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Matúš Čepček so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov číslo správcu
S1701 ako správca konkurznej podstaty v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
oznamujem zrušenie konkurzu dlžníka Rastislav Kravianský, narodený: 12.08.1963, bytom: Trieda 1. mája 2317/
18, 052 05 Spišská Nová Ves vedeného na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou
30OdK/235/2021, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K068494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Dubiňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2014 S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku :
07.07.2021 suma : 677,47.-€ zrážka zo mzdy
03.08.2021 suma: 671,01.-€ zrážka zo mzdy
07.09.2021 suma :765,72.-€ zrážka zo mzdy
06.10.2021 suma : 793,60.-€ zrážka zo mzdy
05.11.2021 suma: 769,74.-€ zrážka zo mzdy
08.12.2021 suma : 2 589,67.-€ zrážka zo mzdy
V Trebišove, 10.12.2021
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K068495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Kubičárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 289/5, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/320/2021/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/320/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do konkurzného spisu možno nahliadať v pracovné dni v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese Kukučínova 14, 040 01 Košice. Presný čas možno dohodnúť na tel.č.
0905 305 672, alebo na mail: simkojan@zoznam.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ján Simko správca

K068496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Kubičárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 289/5, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/320/2021/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/320/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznamuje veriteľom úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom
skladať kauciu vo výške 350,- €, je vedený v Tatra banka a.s. pobočka Košice, : IBAN SK21 1100 0000 0029
1185 9034
Je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Ján Simko, správca

K068497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chimaľ Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 1.mája 105 / 28, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/192/2021 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/192/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Ľubomír Chimaľ, narodený: 08.04.1988, bytom: Ulica 1.mája 105/
28, 076 03 Hraň, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/192/2021, podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 430,78 Eur,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOMS Slovensko, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ardovo 83 / 0, 049 55 Ardovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 878 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2021 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tomáš Palčík, správca majetku úpadcu NOMS Slovensko, s.r.o., so sídlom: Ardovo 83, 049 55 Ardovo,
IČO: 35 878 771, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32K/18/2021, týmto zvoláva
1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25.01.2022 o 10:00 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice na
treťom poschodí, pričom predmetom rokovania prvej schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa prítomní veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného
registra (nie starším ako 3 mesiace) a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Všetky zúčastnené osoby sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov účinných v čase konania schôdze.

K068499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mitro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 102/8, 076 22 Hriadky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2021 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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32OdK/71/2021 vedeného na majetok dlžníka Roman Mitro, nar. 13.03.1980, bytom Južná 102/8, 076 22
Hriadky, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Mitro – ROMI, s miestom podnikania: Južná 102/8,
076 22 Hriadky, IČO: 50 128 876, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.08.2020
Správca podstaty dlžníka Roman Mitro, nar. 13.03.1980, bytom Južná 102/8, 076 22 Hriadky, podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Mitro – ROMI, s miestom podnikania: Južná 102/8, 076 22 Hriadky, IČO: 50 128 876,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.08.2020, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 130/2021 z 08.07.2021, za najvyššiu ponuku, minimálne za 100% súpisovej hodnoty ponúkaného
hnuteľného majetku.
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 225/2021 z 24.11.2021 pod K063319. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení I. kola
ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Vzhľadom k tomu, že v súlade s podmienkami
ponukového konania koniec lehoty pripadol na deň pracovného pokoja, koniec lehoty pripadol na najbližší
pracovný deň, t.j. do 06.12.2021.
Správca konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu bola
doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu vo výške 100 % súpisovej hodnoty
hnuteľného majetku - ponúkanej kúpnej ceny.
Na základe uvedeného správca podstaty I. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K068500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mitro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 102/8, 076 22 Hriadky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2021 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania
na speňaženie súboru nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v konkurznom konaní
sp. zn. 32OdK/71/2021 vedeného na majetok dlžníka Roman Mitro, nar. 13.03.1980, bytom Južná 102/8, 076
22 Hriadky, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Mitro – ROMI, s miestom podnikania: Južná
102/8, 076 22 Hriadky, IČO: 50 128 876, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.08.2020
Správca podstaty dlžníka Roman Mitro, nar. 13.03.1980, bytom Južná 102/8, 076 22 Hriadky, podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Mitro – ROMI, s miestom podnikania: Južná 102/8, 076 22 Hriadky, IČO: 50 128 876,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.08.2020, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania
na predaj súboru nehnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 200/2021 z 18.10.2021, za najvyššiu ponuku, minimálne za 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru nehnuteľného 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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Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 225/2021 z 24.11.2021 pod K063317. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení I. kola
ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Vzhľadom k tomu, že v súlade s podmienkami
ponukového konania koniec lehoty pripadol na deň pracovného pokoja, koniec lehoty pripadol na najbližší
pracovný deň, t.j. do 06.12.2021.
Dňa 09.12.2021 o 13.00 hod sa v kancelárii správcu uskutočnilo otváranie obálok s ponukami.
Správca konštatuje, že v stanovenej lehote do 06.12.2021 boli do kancelárie správcu doručené 3 ponuky
záujemcov v zapečatených obálkach.
Za účelom vyhodnotenia cenovej ponuky správca pristúpil k otváraniu obálok:
1. cenová ponuka na súbor nehnuteľného majetku bola predložená záujemcom Ing. Dávid Šoltés,
Teriakovce 220, 080 05 Teriakovce, v sume 454,00 EUR. Záujemca dňa 30.11.2021 uhradil na účet
konkurznej podstaty č. SK76 0900 0000 0051 4426 8893 v Slovenskej sporiteľni, a.s. zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v sume 454,00 EUR.
2. cenová ponuka na súbor nehnuteľného majetku bola predložená záujemcom Slovak Estate s.r.o.,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907, v sume 361,00 EUR s tým, že výška ponuky
zohľadňuje skutočnosť, že náklady na uzatvorenie kúpnej zmluvy (t.j. overenie podpisov predávajúceho
a správny poplatok za vklad do KN) budú hradené zo strany záujemcu nad rámec ním ponúknutej ceny.
Záujemca dňa 02.12.2021 uhradil na účet konkurznej podstaty č. SK76 0900 0000 0051 4426 8893
v Slovenskej sporiteľni, a.s. zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v sume 361,00 EUR.
3. cenová ponuka na súbor nehnuteľného majetku bola predložená záujemcom AGRO-Da-Ba, s.r.o., Nová
207/12, 076 61 Dargov, IČO: 36 171 671, v sume 460,00 EUR. Záujemca dňa 06.12.2021 uhradil na
účet konkurznej podstaty č. SK76 0900 0000 0051 4426 8893 v Slovenskej sporiteľni, a.s. zálohu na
celú ponúknutú kúpnu cenu v sume 460,00 EUR a sumu 66,00 EUR na správny poplatok za vklad do
katastra.
V zmysle záväzného pokynu sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý splní ponukové
podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca konštatuje, že najvyššiu kúpnu cenu za súbor nehnuteľných vecí 460,00 EUR predložil záujemca AGRODa-Ba, s.r.o., Nová 207/12, 076 61 Dargov, IČO: 36 171 671.
V zmysle podmienok I. kola ponukového konania zverejnených v Obchodnom vestníku č. 225/2021 z 24.11.2021
správca podstaty konštatuje, že záujemca AGRO-Da-Ba, s.r.o., Nová 207/12, 076 61 Dargov, IČO: 36 171 671,
bol týmto vyhodnotený ako úspešný záujemca vo vyššie uvedenom ponukovom konaní. Záujemca Ing. Dávid
Šoltés, Teriakovce 220, 080 05 Teriakovce, ako aj záujemca Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava,
IČO: 50 050 907, boli týmto vyhodnotení ako neúspešní záujemcovia vo vyššie uvedenom ponukovom konaní.
V súlade s podmienkami ponukového konania im bude vrátená vložená suma.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K068501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Scherbaumová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 27, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/303/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/303/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca majetku dlžníka: : Zdenka Scherbaumová, narodená
15.06.1970, bytom Vajkovce 27, 044 43 Vajkovce, podnikajúca pod obchodným menom Zdenka
Scherbaumová, s miestom podnikania Vajkovce 27, 044 43 Vajkovce, IČO: 43 049 192, email:
grendel@grendel.sk, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 30OdK/303/2021 týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: DRUHÉ
Číslo súpisovej zložky majetku:
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
Dôvod zápisu do súpisu majetku:
Deň zápisu do súpisu majetku:
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:
Súpisová hodnota majetku:
Poznámka o spornosti:

1.
OMV e.č. KS469ET, Peugeot 306, 7WJZ/A/T
rok výroby 2000, VIN: VF37AWJZT32994764
neplatné EK, TK nafta, z.objem 1868cm3
1/1
§67 ods. 1 písm. a)
22.11.2021

1.000,-EUR

Súpis majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 226/2020 dňa 25.11.2021 K063662
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú
ponúknutú sumu na účet správcu, pričom je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 4433 1293,
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese grendel@grendel.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. V druhom
kole ponukového konania sa majetok predáva minimálne za polovicu súpisovej hodnotu majetku t.j. nie
menšiu hodnotu ako je 1/2 súpisovej hodnoty majetku uvedená pri príslušnej zložke majetku.. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
V Košiciach dňa 14.12.2021

K068502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Ikriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 341 Rudná 341, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/263/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/263/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Darina Ikriová, nar. 23.02.1992, bytom Rudná 341, 048 01 Rudná,
potom 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 konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 10.12.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K068503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Kossutha 616/37, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2021 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom
kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Klaudia Bertová, narodená:
20.08.1989, bytom: L. Kossutha 616/ 37, 077 01 Kráľovský Chlmec, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 30OdK/247/2021, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 30OdK/247/2021 S1982 v kancelárii správcu: Mgr. Andrej Fekete,
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 hod. a od
12:30 do 15:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na tel. čísle: 0902 065 494 alebo e-mailom na spravca.andrej.fekete@gmail.com.
V Košiciach, dňa 10.12.2021
Mgr. Andrej Fekete
správca

K068504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Kossutha 616/37, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2021 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Andrej Fekete, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1982, so sídlom kancelárie
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, ako konkurzný správca dlžníka: Klaudia Bertová, narodená: 20.08.1989,
bytom: L. Kossutha 616/ 37, 077 01 Kráľovský Chlmec, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 30OdK/247/2021, týmto v súlade s ustanovením §
167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK30 8330 0000 0029 0178 9570
Variabilný symbol: 302472021
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- EUR a najviac 10 000,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Klaudia Bertová, kaucia popretia pohľadávky 30OdK/247/2021

Mgr. Andrej Fekete
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Kossutha 616/37, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2021 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní / Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the
Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca dlžníka: Klaudia
Bertová, narodená: 20.08.1989, bytom: L. Kossutha 616/ 37, 077 01 Kráľovský Chlmec, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/247/2021, zo dňa 30.09.2021, v spojení s uznesením súdu
zo dňa 29.11.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka a ustanovuje do funkcie
správcu Mgr. Andreja Feketeho, so sídlom Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, značka správcu: S 1982.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
debtor: Klaudia Bertová, date of birth 20.08.1989, address L. Kossutha 616/ 37, 077 01 Kráľovský Chlmec,
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Košice I., proc. no: 30OdK/247/2021, dated
on 30th September 2021 with accordance to resolution dated 29th November 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2021. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 02st October 2021. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr.
Andrej Fekete, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Mgr. Andrej Fekete,
trustee, with its seat of the office Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
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the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
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