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K069114
Spisová značka: 8K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ida Jajcajová, rod.
Hegedüsová, nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, správcom ktorého je: 1st restructuring, k. s.,
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1797,
rozhodol
Súd odvoláva: 1st restructuring, k. s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1797 z funkcie
správcu úpadcu: Ida Jajcajová, rod. Hegedüsová, nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.11.2021
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K069115
Spisová značka: 1K/48/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Mokráňová, nar. 27. 12.
1950, trvale bytom Čajkovského 2708/12, 984 01 Lučenec, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr. Slavomír
Jančiar, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, značka správcu S1614, o návrhu správcu na uloženie
záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty súhlas s uzavretím Dohody o urovnaní medzi správcom konajúcim v
mene úpadcu Jany Mokráňovej, nar. 27. 12. 1950, trvale bytom Čajkovského 2708/12, 984 01 Lučenec a Erichom
Mokráňom, nar. 31. 03. 1971, trvale bytom Rúbanisko I. 2185/19, 984 03 Lučenec, ktorej predmetom bude záväzok
žalovaného Ericha Mokráňa, nar. 31. 03. 1971, trvale bytom Rúbanisko I. 2185/19, 984 03 Lučenec, uhradiť do
všeobecnej podstaty úpadcu Jana Mokráňová, nar. 27. 12. 1950, trvale bytom Čajkovského 2708/12, 984 01
Lučenec, sumu vo výške 3.500,- €, ktorá bude v celej výške podliehať konkurzu, po úhrade ktorej vznikne správcovi
konkurznej podstaty povinnosť zobrať žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu v právnej veci vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 60Cbi/12/2016, v celom rozsahu späť s tým, že každá strana si bude
hradiť všetky trovy súdneho konania, ktoré mu v súvislosti so súdnym konaním vznikli (najmä trovy právneho
zastúpenia a hotové výdavky), sám na svoje vlastné náklady.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K069116
Spisová značka: 2K/2/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
PEROSA & KODEXI, s.r.o.
"v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 93/5068, IČO: 36 049 549, takto
rozhodol
O d v o l á v a RESKON, k.s., so sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec z funkcie správcu konkurznej
podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K069117
Spisová značka: 2K/93/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Dušan Hraško TELECOOPER, s miestom podnikania 974 05 Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521, správcom
konkurznej podstaty ktorého je KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Komenského 14A, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - iProperty management, s.r.o., so sídlom Bulharská 139, 821 04 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 52 455 025 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná úverová
banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 09 Bratislava, IČO: 31 320 155 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 7 a č. 10
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 14.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K069118
Spisová značka: 6OdK/37/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nikola Severíniová, nar. 09.09.1994, trvale bytom
Sídlisko Rovienka 5/1284, 985 05 Kokava nad Rimavicou, 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: Nikola Severíniová, nar. 09.09.1994, trvale bytom Sídlisko Rovienka
5/1284, 985 05 Kokava nad Rimavicou.
II.
S1502.

Ustanovuje správcu: Ing. Janka Dobrocká, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, zn.:

III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

3

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069119
Spisová značka: 6OdK/38/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Šarközy, nar. 14. 06. 1981, 968 01 Nová
Baňa, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Šarközy, Záhrbská 277/74, 968 01 Nová Baňa, IČO: 41874625,
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: Roman Šarközy, nar. 14. 06. 1981, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Šarközy, Záhrbská 277/74, 968 01 Nová Baňa, IČO: 41874625.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1541.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.

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

6

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069120
Spisová značka: 6OdK/39/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Gašpar, nar. 28.11.1981, trvale bytom
Brehy 518, 968 01 Brehy, podnikajúci pod obchodným menom: Marcel Gašpar, Brehy 518, 968 01 Brehy, IČO:
48161144, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: Marcel Gašpar, nar. 28.11.1981, trvale bytom Brehy 518, 968 01 Brehy,
podnikajúci pod obchodným menom: Marcel Gašpar, Brehy 518, 968 01 Brehy, IČO: 48161144.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1334.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn.:

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069121
Spisová značka: 6OdK/41/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Gulyášová, nar. 15.08.1974, trvale bytom
Farská Lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo, 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, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Beáta Gulyášová, nar. 15.08.1974, trvale bytom Farská Lúka 1654/40,
986 01 Fiľakovo.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica, zn.: S1157.
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.
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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,
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f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069122
Spisová značka: 6OdK/42/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Pokoš, nar., 16.03.1967, trvale bytom Jána
Švermu 564/139, 976 71 Šumiac, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Pokoš, Jána Švermu 564/139, 976 71
Šumiac, IČO: 44256949, 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: Jozef Pokoš, nar., 16.03.1967, trvale bytom Jána Švermu 564/139, 976
71 Šumiac, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Pokoš, Jána Švermu 564/139, 976 71 Šumiac, IČO:
44256949.
II.
S1530.

Ustanovuje správcu: Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, zn.:

III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069123
Spisová značka: 6OdK/43/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Harvan, nar. 22.10.1997, trvale bytom
Hronská 429/22, 976 46 Valaská, 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.
Valaská.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Marek Harvan, nar. 22.10.1997, trvale bytom Hronská 429/22, 976 46

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1168.
III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069124
Spisová značka: 6OdK/44/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Chládeková, nar. 23.04.1965, trvale
bytom Kolkáreň 29/36, 976 81 Podbrezová, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

18

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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: Zuzana Chládeková, nar. 23.04.1965, trvale bytom Kolkáreň 29/36, 976
81 Podbrezová.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská
Bystrica, zn. : S1534.
III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069125
Spisová značka: 6OdK/45/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: René Rejdovian, nar. 11.06.1975, trvale bytom
974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: René Rejdovian, Borovicová 27, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 37329146, 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: René Rejdovian, nar. 11.06.1975, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: René Rejdovian, Borovicová 27, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37329146.
II.
Ustanovuje správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom kancelárie Martina
Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, zn.: S1736.
III.
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.
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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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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,
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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,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069126
Spisová značka: 6OdK/46/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Šarišský, nar. 30.03.1988, trvale bytom
Mladosť 61/1, 976 69 Vaľkovňa, 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.
Vaľkovňa.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Rastislav Šarišský, nar. 30.03.1988, trvale bytom Mladosť 61/1, 976 69

II.
S1647.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.:

III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069127
Spisová značka: 6OdK/47/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Andok, nar. 13.02.1990, trvale bytom
Stredné Plachtince 227, 991 24 Stredné Plachtince, 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: Marek Andok, nar. 13.02.1990, trvale bytom Stredné Plachtince 227,
991 24 Stredné Plachtince.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1767.
III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069128
Spisová značka: 6OdK/48/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Párničan, nar. 16.08.1982, trvale bytom
Janova Lehota 73, 966 24 Janova Lehota, podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Párničan, SNP 596/143, 966 24
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Janova Lehota, IČO: 44205848, 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: Juraj Párničan, nar. 16.08.1982, trvale bytom Janova Lehota 73, 966 24
Janova Lehota, podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Párničan, SNP 596/143, 966 24 Janova Lehota, IČO:
44205848.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1969.

Ustanovuje správcu:. TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávky
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
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069129
Spisová značka: 6OdK/49/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Eva Gašparová, nar. 11.04.1971, trvale
bytom Stará Kremnička 26, 965 01 Stará Kremnička, podnikajúci pod obchodným menom: Eva Gašparová Inšpirácia, Stará Kremnička 26, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 50030060, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Bratislava, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Mgr. Eva Gašparová, nar. 11.04.1971, trvale bytom Stará Kremnička
26, 965 01 Stará Kremnička, podnikajúci pod obchodným menom: Eva Gašparová - Inšpirácia, Stará Kremnička 26,
965 01 Stará Kremnička, IČO: 50030060.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marína Zacharová, so sídlom so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica, zn.:S1953.
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III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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:

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069130
Spisová značka: 6OdK/50/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Karol Šedaj, nar. 28.07.1955, trvale bytom
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Karol Šedaj, Osloboditeľov 5/10,
990 01 Malý Krtíš, IČO: 45879125, 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: Ing. Karol Šedaj, nar. 28.07.1955, trvale bytom Osloboditeľov 5/10, 990
01 Malý Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Karol Šedaj, Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš, IČO:
45879125.
II.
zn.: S515.

Ustanovuje správcu: JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš,

III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069131
Spisová značka: 6OdK/51/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Mušuka, nar. 15.10.1976, trvale bytom
Robotnícka 368/2, 976 46 Valaská - Piesok, 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: Stanislav Mušuka, nar. 15.10.1976, trvale bytom Robotnícka 368/2, 976
46 Valaská - Piesok.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 962 23
Očová, zn.: S1787.
III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069132
Spisová značka: 6OdK/52/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Toráčová, nar. 15.08.1980, trvale
bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš, 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: Miroslava Toráčová, nar. 15.08.1980, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš,
toho času bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš.
II.
Ustanovuje správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie, so
sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, zn: 1868.
III.
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.
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.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069133
Spisová značka: 6OdK/53/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imrich Farkaš, nar. 11.10.1976, trvale bytom 967
01 Kremnické Bane, 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: Imrich Farkaš, nar. 11.10.1976, trvale bytom 967 01 Kremnické Bane.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1704.

Ustanovuje správcu: KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069134
Spisová značka: 6OdK/54/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Tomaška, nar. 23.03.1977, trvale bytom
Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica, 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: Miroslav Tomaška, nar. 23.03.1977, trvale bytom Učiteľská 1484/9, 969
01 Banská Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S640.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 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.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 13.12.2021
JUDr. Martina Holecová, sudca
K069135
Spisová značka: 26OdK/340/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Duna, narodený: 14.01.1977, bytom: 044 47 Kecerovce
313, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Duna, narodený: 14.01.1977, bytom: 044 47 Kecerovce
313.
II.
Zbavuje dlžníka: Roman Duna, narodený: 14.01.1977, bytom: 044 47 Kecerovce 313 všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 4, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1566.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1566; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1100/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
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
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predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
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komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 13.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069136
Spisová značka: 26OdK/341/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Eduard Maňovský, narodený: 01.08.1979, bytom: Fábryho
831/40, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Eduard Maňovský EMITRANS, s miestom podnikania:
Fábryho 831/40, 040 22 Košice, IČO: 46 031 936, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.03.2016,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eduard Maňovský, narodený: 01.08.1979, bytom: Fábryho
831/40, 040 22 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Eduard Maňovský, narodený: 01.08.1979, bytom: Fábryho 831/40, 040 22 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 1832, 075
01 Trebšov, zn. správcu: S1560.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 1832, 075
01 Trebšov, zn. správcu: S1560; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1099/2021 na účet správcu podstaty: JUDr.
Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebšov, zn. správcu: S1560; do 3 dní odo dňa
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doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
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
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v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
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).
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15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 13.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069137
Spisová značka: 26OdK/342/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Mataščiková, narodená: 14.08.1965, bytom: 040 01
Košice - Západ, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Mataščiková, narodená: 14.08.1965, bytom: 040 01
Košice - Západ.
II.
Zbavuje dlžníka: Mária Mataščiková, narodená: 14.08.1965, bytom: 040 01 Košice - Západ všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S791.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S791; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1106/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
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dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 13.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069138
Spisová značka: 30K/32/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: MTB TRANSPORT s.r.o., so sídlom: Barčianska 64, 040 17
Košice - mestská časť Barca, IČO: 45 417 300, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takto
rozhodol
I.
Návrh o d m i e t a .
II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu
navrhovateľovi: MTB TRANSPORT s.r.o., so sídlom: Barčianska 64, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 45
417 300, v sume 500,- EUR, vedený pod položkou denníka D18-25/2021, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 14.12.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K069139
Spisová značka: 31NcKR/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Kompas, nar. 05.02.1957, bytom Výčapy Opatovce 458, 951 44 Výčapy - Opatovce, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 31NcKR/3/2016 - 9 zo dňa 26.11.2021 v časti označenia spisovej
značky tak, že nesprávne uvedená spisová značka "31NcKR/3/2026", správne znie " 31NcKR/3/2016".
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 CSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.12.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K069140
Spisová značka: 30OdS/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Boris Hriško, nar. 20.12.1963, bytom Pod Kalváriou 1519/33,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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955 01 Topoľčany, právne zastúpený: JUDr. Peter Bojda, advokát so sídlom kancelárie Fraňa Mojtu 43, 949 01
Nitra, IČO: 50 400 916, ktorého správcom je: JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie: Levická 886, 952 01 Vráble,
IČO: 37 858 289, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Súd určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa §168f ZoKR zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZoKR kvótu 83,30 % z tejto pohľadávky.
II.
Súd oddlžuje 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.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Nitra dňa 14.12.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K069141
Spisová značka: 2OdK/289/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Kačica, nar. 01.04.1992, Slnečná 935/69, 059 01
Spišská Belá, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Kačica, IČO: 51 699 451, s miestom podnikania Slnečná
935/69, 059 01 Spišská Belá, 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: Róbert Kačica, nar. 01.04.1992, Slnečná 935/69, 059 01
Spišská Belá,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou,
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. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou 093 01, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 01.12.2021 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1244/2021.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Okresný súd Prešov dňa 10.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069142
Spisová značka: 2OdK/290/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Baláž, nar. 30.05.1989, trvale bytom Nový Dvor
51/60, 059 52 Veľká Lomnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Baláž, nar. 30.05.1989, trvale bytom Nový Dvor 51/60,
059 52 Veľká Lomnica,
II.
ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo námestie 1,
080 01 Prešov, IČO: 48 143 448,
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:
Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
01.12.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1247/2021.
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
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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
<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 10.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K069143
Spisová značka: 2OdK/291/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Husáková, nar. 16.06.1987, Pod Šibenou 564/11,
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: Andrea Husáková, nar. 16.06.1987, Pod Šibenou 564/11, 094
31 Hanušovce nad Topľou,
II.
327 445,

ustanovuje správcu: Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO: 50

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. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO: 50 327 445, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 01.12.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1253/2021.
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
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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 10.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069144
Spisová značka: 2K/3/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AMARO B, s.r.o. v konkurze, so
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sídlom Súľovská 3, Prešov 080 01, IČO: 44 025 301, správcom ktorého je: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 42078458, 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: AMARO B, s.r.o. v konkurze, so sídlom Súľovská 3, Prešov
080 01, IČO: 44 025 301, 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 18.579,30 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 14.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069145
Spisová značka: 3OdK/433/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Sabová, nar. 25.05.1983, 058 01 Poprad,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Sabová, nar. 25.05.1983, 058 01 Poprad,
II.
35508817,

ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 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,
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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. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01, IČO: 35508817, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 1.12.2021 pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1251/2021.
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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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 10.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K069146
Spisová značka: 3OdK/434/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Buch, nar. 06.01.1969, Mukačevská 31, 080 01
Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Anton Buch, IČO: 44301154, s miestom podnikania
Mukačevská 4806/31, 08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
II.
42249384,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Buch, nar. 06.01.1969, Mukačevská 31, 080 01 Prešov,
ustanovuje správcu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01, IČO: 42249384, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 1.12.2021 pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1245/2021.
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 10.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K069147
Spisová značka: 3OdK/435/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Bacák, nar. 01.06.1992, Slovenská Volová 98, 067
22 Slovenská Volová, 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: Martin Bacák, nar. 01.06.1992, Slovenská Volová 98, 067 22
Slovenská Volová,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01,
IČO: 42229685,
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. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42229685, preddavok na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 1.12.2021 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č.1252/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 10.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K069148
Spisová značka: 3OdK/436/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Jarková, nar. 09.09.1976, Čičava 204, 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: Andrea Jarková, nar. 09.09.1976, Čičava 204, 093 01 Čičava,
II.
ustanovuje správcu: EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Poprad 05801, Karpatská 3256/15,
IČO: 53654111,
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
EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Poprad 05801, Karpatská 3256/15, IČO: 53654111, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 1.12.2021 pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1254/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 10.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K069149
Spisová značka: 3OdK/437/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Karchňák, nar. 07.04.1969, Budovateľská 1286/35,
093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Karchňák, IČO: 44288883, s
miestom podnikania 1 Mája 1225, 09301 Vranov nad Topľou, 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: Peter Karchňák, nar. 07.04.1969, Budovateľská 1286/35, 093 01
Vranov nad Topľou,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085
01, IČO: 35370556,
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. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, IČO: 35370556, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 1.12.2021 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č.1256/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak 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.
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 10.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K069150
Spisová značka: 1K/20/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
KOBE SK s.r.o. v konkurze,
so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45 937 273 správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so
sídlom kancelárie Puškinova 16,
080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 40.911,33 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 13.12.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K069151
Spisová značka: 1K/1/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVITAS s.r.o., so sídlom
Strojnícka 20, 080 06 Prešov, IČO: 45 571 449, správcom ktorého je LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 2.043,88 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 13.12.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K069152
Spisová značka: 1K/11/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Karol Fillo, nar. 07.11.1976, bytom Bellušova 18, 974
01 Banská Bystrica, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie
Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RITRO
Invest spol. s r.o., so sídlom L. Svobodu 2493/52, 058 01 Poprad, IČO: 44 540 973, takto
rozhodol
prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/11/2021 voči dlžníkovi RITRO Invest
spol. s r.o., so sídlom L. Svobodu 2493/52,
058 01 Poprad, IČO: 44 540 973 podľa § 16 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.12.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K069153
Spisová značka: 5K/14/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROYAL MEDIA SK,
s.r.o. v konkurze, so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, správcom ktorého je JUDr. Mária
Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 4.362,88 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 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069154
Spisová značka: 5K/21/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAGNAT SK s.r.o. v
konkurze, so sídlom Ovocinárska 24, 083 01 Sabinov, IČO: 50 308 416 správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Bajužík, so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 3.041,11 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 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069155
Spisová značka: 5K/5/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VT PAPYRUS s.r.o. v
konkurze, so sídlom Hlavná 150, 094 12 Vechec, IČO: 50 059 131, správcom ktorého je 1. oddlžovacia k. s., so
sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51 325 756 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 3.813,38 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 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069156
Spisová značka: 5K/3/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SSE Group, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 728 562, správcom ktorého je Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 44 088 833 o
návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 57.490,57 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 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069157
Spisová značka: 5K/27/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tenada s.r.o. v
konkurze, so sídlom Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 440 755, správcom ktorého je LEGATOs
Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 8.999,57 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).
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Okresný súd Prešov dňa 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069158
Spisová značka: 5K/30/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o. v
konkurze, so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, správcom ktorého je LEGATOs Recovery k. s., so sídlom
kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 4.913,27 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 14.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K069159
Spisová značka: 2K/17/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CŠO - stav., s.r.o., so
sídlom Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 450 235, správcom ktorého je: RK
Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 069 Prešov, IČO: 47257041, 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: CŠO - stav., s.r.o., so sídlom
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 450 235 na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 10.780,82 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 14.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069160
Spisová značka: 2K/11/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A2 consulting s. r. o., so sídlom 11 Seniakovce 082 03,
IČO: 46 478 612, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: A2 consulting s. r. o., so sídlom 11 Seniakovce 082 03, IČO: 46
478 612 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 14.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069161
Spisová značka: 2K/70/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: H.M. SYSTEM spol. s r.o. v konkurze,
so sídlom Topľanská 15, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 462 560, správcom ktorého je: Ing. Viliam Lafko, so
sídlom kancelárie Košice 040 01, Murgašova 3, Košice 040 01, IČO: 42226791, o návrhu správcu, takto
rozhodol
ukladá odvolanému správcovi: JUDr. Jaroslavov Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice povinnosť
poskytnúť správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Košice 040 01, Murgašova 3, Košice 040 01, IČO:
42226791 ním požadovanú súčinnosť do siedmich dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy, spočívajúcu najmä v
predložení spisovej agendy a ďalšej dokumentácie, týkajúcej sa predmetného konkurzu, vrátane správcovského
spisu, konečného zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, evidencie pohľadávok proti podstate v elektronickej
podobe a podrobnej správy o svojej činnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069162
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o žiadosti správcu, takto
rozhodol
s ch v a ľ u j e postup správcu pri speňažovaní majetku úpadcu formou dohôd o urovnaní so záložným veriteľmi a
tretími osobami, a to:
Dohodu o urovnaní zo dňa 9.12.2021 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a Helenou Hittnerovou (rod. Blahová), nar. 28.01.1950, trvale
bytom Lachová 30, 851 03 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K069163
Spisová značka: 38K/27/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti ELTECO ENERGY,
s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova ulica 1168/183, 018 63 Ladce,
IČO 53 114 884, práv. zast. AK PG s. r. o., so
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sídlom Vápenná 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 36 866 911, o návrhu na vyhlásenie malého
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť ELTECO ENERGY, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova ulica
1168/183, 018 63 Ladce, IČO 53 114 884, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka ELTECO ENERGY, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova ulica
1168/183, 018 63 Ladce, IČO 53 114 884.
II.
Ustanovuje správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín,
značka správcu S172.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania
pohľadávok a lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších troch 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.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť predložiť súdu bezodkladne po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok
zoznam pohľadávok a následne zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne oznamovať súdu predložením
jeho úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia (§ 31ods. 3 ZKR).
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 106c
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.
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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.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. (§ 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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Okresný súd Trenčín dňa 13.12.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K069164
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Veronika Koniarová, nar. 19.06.1991,
bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, správcom ktorého je: Mgr. Jaroslav
Nižňanský, so sídlom kancelárie Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 21 250,12 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) paušálna odmena do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur,
b) odmena správcu z výťažku vo výške 1.686,06 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné, bankové, notár) vo výške 212,78 eur,
d) súdny poplatok z výťažku vo výške 37 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 18 650,40 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Slovenská konsolidačná, a.s., vo výške 6,87 eur,
b) Slovenská sporiteľňa, a.s., vo výške 6.198,10 eur,
c) Bank of Scotland, vo výške 10.409,43 eur,
d) Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, vo výške 2.036,00 eur,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069165
Spisová značka: 3OdK/133/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Bugáň, nar.: 22.03.1975, trvale bytom Dunajov
236, 023 02 Dunajov, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Ľubomír
Bugáň, s miestom podnikania 023 02 Dunajov 236, IČO: 45 570 124, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina,
o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Bugáň, nar.: 22.03.1975, trvale bytom Dunajov 236,
023 02 Dunajov.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 48 143 448, značka správcu: S1767.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
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správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
01.12.2021, vedený pod položkou registra 880/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 8.12.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K069166
Spisová značka: 1OdK/135/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pavlik, nar. 13.01.1995, trvalý pobyt Lodno 119,
023 34 Lodno, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Pavlik, s miestom podnikania Lodno 119, 023 34 Lodno,
IČO: 47 722 436, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
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841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Pavlik, nar. 13.01.1995, trvalý pobyt Lodno 119, 023
34 Lodno, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Pavlik, s miestom podnikania Lodno 119, 023 34 Lodno,
IČO: 47 722 436.
II.
Ustanovuje správcu:
Prvá arbitrážna k.s., sídlom kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, značka správcu: S1429.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
08.12.2021 vedený pod položkou registra 897/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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.
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 Žilina dňa 13.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K069167
Spisová značka: 7OdS/1/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Jurčo, nar. 24.01.1962, bytom Hurbanova 1494/22,
031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Jurčo IMEX, s miestom podnikania: Bellova
14/87, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 32597070, správcom ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO: 36 142 328, značka správcu: S548, v konaní o určení splátkového
kalendára, takto
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rozhodol

I.
Dlžníkovi Martin Jurčo, nar. 24.01.1962, bytom Hurbanova 1494/22, 031 01 Liptovský
Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Jurčo IMEX, s miestom podnikania: Bellova 14/87, 03101
Liptovský Mikuláš, IČO: 32597070 určuje splátkový kalendár, na základe ktorého je povinný zaplatiť počas
nasledujúcich piatich rokov v lehotách podľa § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každému jeho nezabezpečenému veriteľovi 100 % z
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z.).
II.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba
splátkovým kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom určeným dlžníkovi uspokojené,
vrátane dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený 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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069168
Spisová značka: 2OdK/134/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kraus, nar. 17.02.1967, trvale bytom 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Timravy 23, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kraus, nar. 17.02.1967, trvale bytom 010 01 Žilina.

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01
Martin, IČO: 33 224 391.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
13.12.2021 vedený pod položkou registra 904/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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
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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 Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069169
Spisová značka: 2K/10/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš, a.s., so sídlom Ulica 1.mája 724/109, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 750, správcom ktorého je:
JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/2, 010 01 Žilina, IČO: 42 180 163, v časti o návrhu
správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstaty uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020 pod položkou K059604, a to hnuteľné veci
zapísané pod por. č. 1-16
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069170
Spisová značka: 2K/10/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš, a.s., so sídlom Ulica 1.mája 724/109, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 750, správcom ktorého je:
JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/2, 010 01 Žilina, IČO: 42 180 163, v časti o návrhu
správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v obchodnom vestníku č. 148/2020 pod
položkou K059604, a to a to hnuteľné veci zapísané pod por. č. 17 a č.18:
•
umelecké dielo, (maľba) Liptovské Hole, od autora: Petráš, súpisová hodnota: 398,33 eur;
•
umelecké dielo, (maľba) Jar pod Brancom, od autora: Petráš, súpisová hodnota: 398,33 eur;
je správca povinný speňažiť týmto spôsobom:
•
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku v
lehote 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu,
•
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
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•
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 100 %
súpisovej hodnoty majetku,
•
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny,
•
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
•
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
•
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné
prepravné náklady,
•
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069171
Spisová značka: 2OdK/131/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petronela Hlušková, nar. 29.10.1989, trvale bytom 023 12
Svrčinovec, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Svrčinovec.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petronela Hlušková, nar. 29.10.1989, trvale bytom 023 12

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lena Mišalová, so sídlom Radlinského 47, Dolný Kubín, IČO: 37577433,
značka správcu S1990.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
01.12.2021 vedený pod položkou registra 882/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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.
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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 Žilina dňa 13.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069172
Spisová značka: 2K/15/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny
2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296, v časti o späťvzatí návrhu veriteľa na pristúpenie do konkurzného konania,
takto

rozhodol
I. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa 3/ CONTROL-VHS-SK, s.r.o., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 402 613 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA s.r.o.,
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi v 3/ rade zastavuje.
II. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa 5/ EL-TECH, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 44 341 423 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA
s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi v 5/ rade zastavuje.
III. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa 6/ Burian & partners, s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina,
IČO: 47 254 483 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA s.r.o.,
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi v 6/ rade zastavuje.
IV. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa 7/ LINGAS, s. r. o., so sídlom J. Jančeka 344/2, 034 01 Ružomberok,
IČO: 44 336 306 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA s.r.o.,
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi v 7/ rade zastavuje.
V. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa FREKOMOS SK, s. r. o., so sídlom Domové role 65A/19006, 821 05
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 196 428 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi v 5/
rade zastavuje.
VI. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa MAXIMAT s.r.o., so sídlom Nezbudská Lúčka 70, 013 24 Nezbudská
Lúčka, IČO: 45 397 953 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA
s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296.
VII. Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa D O A S, a.s., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31
373 917 na pristúpenie do začatého konania o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HASTRA s.r.o., Dolné
Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 14 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K069173
Spisová značka: 2OdK/130/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Barbora Sýkorová, nar. 30.05.1994, trvale bytom Dunajov
331, 023 02 Dunajov, podnikajúci pod obchodným menom Barbora Sýkorová, s miestom podnikania 02302 Dunajov
331, IČO 50062964, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Barbora Sýkorová, nar. 30.05.1994, trvale bytom Dunajov
331, 023 02 Dunajov, podnikajúci pod obchodným menom Barbora Sýkorová, s miestom podnikania 02302 Dunajov
331, IČO 50062964.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01
Čadca, značka správcu: S1999.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
30.11.2021 vedený pod položkou registra 878/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 10.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K069174
Spisová značka: 7OdK/134/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Čelko, nar. 05.08.1996, trvale bytom Belá 17, 013 05
Belá - Kubíková, korešpondenčná adresa: Ľubľanská 8, 010 08 Žilina - Vlčince, do 11.02.2020 podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Čelko, s miestom podnikania Kubíková 17, 013 05 Belá, IČO: 51 741 750, 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, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Čelko, nar. 05.08.1996, trvale bytom Belá 17, 013 05
Belá - Kubíková.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1320.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
13.12.2021, vedený pod položkou registra 902/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K069175
Spisová značka: 10OdK/134/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Dietrich, nar. 25.09.1982, trvale bytom Kamenná
Poruba, 013 14 Kamenná Poruba, korešpondenčná adresa: Priedovsie 131, 013 02 Gbeľany, podnikajúceho pod
obchodným menom Pavol Dietrich, s miestom podnikania: Hlavná 17/47, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 43 261 949,
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, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Dietrich, nar. 25.09.1982, trvale bytom Kamenná
Poruba, 013 14 Kamenná Poruba, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Dietrich, s miestom podnikania:
Hlavná 17/47, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 43 261 949.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1489.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
08.12.2021 vedený pod položkou registra 898/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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
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Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

113

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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

Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K069176
Spisová značka: 10OdK/133/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Cingel, nar. 23.06.1968, trvale bytom Lichardova
2802/12, 010 01 Žilina, do 01.07.2017 podnikajúci pod obchodným menom Ján Cingel, s miestom podnikania
Lichardova 2802/12, 010 01 Žilina, IČO: 10 957 600, 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, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Cingel, nar. 23.06.1968, trvale bytom Lichardova
2802/12, 010 01 Žilina.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
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značka správcu: S568.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
02.12.2021, vedený pod položkou registra 887/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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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
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K069177
Spisová značka: 10K/18/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Smart Energy Contractor SEC, a.s., so sídlom: Kálov 1, 010
01 Žilina, IČO: 50 613 065, právne zastúpený: BEDNÁR & Partners, s. r. o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava,
IČO: 46 817 701 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Smart Energy Contractor SEC, a.s., so sídlom: Kálov 1, 010 01 Žilina,
IČO: 50 613 065.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky (§ 14 ods. 5
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K069178
Spisová značka: 9OdK/136/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Tibor Žemberi, nar. 17.06.1979, trvale bytom Mesto
Martin, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom: Tibor Žemberi, s miestom podnikania Ruppeldtova
732/32, 036 01 Martin, IČO: 43 752 462, korešpondenčná adresa: Budovateľská 4, 038 53 Turany, 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, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Žemberi, nar. 17.06.1979, trvale bytom Mesto Martin, 036
01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom: Tibor Žemberi, s miestom podnikania Ruppeldtova 732/32, 036 01
Martin, IČO: 43 752 462.
II.
245 913.

Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, 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 v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie
Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 13.12.2021 a vedený pod
položkou registra 901/2021, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 14.12.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K069179
Spisová značka: 9OdK/62/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marián Fedorko, narodený: 24.09.1967, trvale bytom: Sosnová 4,
071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marian Fedorko, s miestom podnikania: Sosnova 4, 071 01
Michalovce, IČO: 32693141, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Fedorko, narodený: 24.09.1967, trvale bytom: Sosnová
4, 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marian Fedorko, s miestom podnikania: Sosnova 4, 071
01 Michalovce, IČO: 32693141.
II.
Zbavuje dlžníka: Marián Fedorko, narodený: 24.09.1967, trvale bytom: Sosnová 4, 071 01 Michalovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Marian Fedorko, s miestom podnikania: Sosnova 4, 071 01 Michalovce, IČO:
32693141 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S956.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S956; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1077/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 3.12.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K069180
Spisová značka: 31K/79/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DASKON, s.r.o., so sídlom: Vojenská
1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041, o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, na rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu: DASKON, s.r.o., so sídlom: Vojenská 1333/4,
040 01 Košice, IČO: 36 591 041, uverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2021 zo dňa 20.05.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069181
Spisová značka: 26OdK/326/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Gožo, narodený: 24.01.1969, bytom: Ulica 29. augusta
587/8, 053 42 Krompachy, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1065/2021 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069182
Spisová značka: 26OdK/327/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Maguľak, narodený: 23.01.1984, bytom: Kostolná ulica
301/26, 076 32 Borša, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Maguľak, narodený: 23.01.1984, bytom: Kostolná ulica
301/26, 076 32 Borša.
II.

Zbavuje dlžníka: Marek Maguľak, narodený: 23.01.1984, bytom: Kostolná ulica 301/26, 076 32 Borša
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všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1060/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
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nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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
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pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
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veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069183
Spisová značka: 26OdK/329/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Dolanský, narodený: 27.01.1973, bytom: Námestie
baníkov 1052/2, 049 23 Nižná Slaná, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Dolanský, s miestom
podnikania: Panelová 1, 040 01 Košice, IČO: 32 518 099, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.03.1999,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Dolanský, narodený: 27.01.1973, bytom: Námestie
baníkov 1052/2, 049 23 Nižná Slaná.
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II.
Zbavuje dlžníka: Stanislav Dolanský, narodený: 27.01.1973, bytom: Námestie baníkov 1052/2, 049 23
Nižná Slaná všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie: Šafárikova 17, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1653.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie: Šafárikova 17, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1653; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1066/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie: Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1653; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).

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

133

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

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

Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069184
Spisová značka: 29CbR/16/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: FROZEN FOOD s.r.o., Južná
trieda 4B, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 36 692 514, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18882/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb.
Civilného mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť FROZEN FOOD s.r.o., Južná trieda 4B,
Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 36 692 514, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 18882/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/16/2021 - 14 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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24.8.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 29.9.2021, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2021
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
K069185
Spisová značka: 29CbR/20/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: KANIZ,s.r.o., J.Wolkera 13/1,
Spišská Nová Ves 052 05, IČO: 48 172 561, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 37649/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového
poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť KANIZ,s.r.o., J.Wolkera 13/1, Spišská Nová Ves 052 05, IČO: 48
172 561, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37649/V bola uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/20/2021 - 15 zo dňa 30.8.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa
vykonateľným dňa 5.10.2021, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 10.11.2021
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
K069186
Spisová značka: 9OdK/61/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Veronika Landoriová, narodená: 30.05.1962, trvale bytom:
Čučmianska 1347/30, 048 01 Rožňava, podnikajúca pod obchodným menom: Veronika Landoriová - Prútená výroba,
s miestom podnikania: Čučmianska 1347/30, 048 01 Rožňava, IČO: 44489307, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 19.07.2011, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Veronika Landoriová, narodená: 30.05.1962, trvale bytom:
Čučmianska 1347/30, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Veronika Landoriová, narodená: 30.05.1962, trvale bytom: Čučmianska 1347/30, 048
01 Rožňava všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie:
Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie:
Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1069/2021 na účet správcu
podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1240; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.12.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K069187
Spisová značka: 31K/4/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ROJA, spol. s r.o., so sídlom:
Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1701.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069188
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Mikulová, narodená:
03.01.1976, bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K069189
Spisová značka: 31K/64/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Bc. Štefánia Semanová, narodená: 01.11.1976, bytom: Hodvábna
1381/4, 075 01 Trebišov, o návrhu správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204 na zrušenie konkurzu pre nespĺňanie predpokladov, takto
rozhodol
I.
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Bc. Štefánia Semanová, narodená: 01.11.1976, bytom: Hodvábna
1381/4, 075 01 Trebišov pre nespĺňanie predpokladov na konkurz.
II.
Priznáva správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204 odmenu z výťažku vo výške 123,20 EUR.
III.
Priznáva správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204 náhradu preukázaných výdavkov vo výške 1.616,25 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069190
Spisová značka: 32OdK/333/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marta Vašarhelyiová, nar.: 12.06.1963, bytom: Závadka 78, 072
33 Závadka, podnik. pod obchodným menom: Marta Vašarhelyiová, s miestom podnikania: Závadka 78, 072 33
Závadka, IČO: 45361894, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.09.2020, zast.: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marta Vašarhelyiová, nar.: 12.06.1963, bytom: Závadka 78, 072
33 Závadka.
II.
Zbavuje dlžníka: Marta Vašarhelyiová, nar.: 12.06.1963, bytom: Závadka 78, 072 33 Závadka, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
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mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1078/2021 na účet správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1169; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069191
Spisová značka: 26OdK/328/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Bičkoš, narodený: 27.04.1987, bytom: Kysucká 158/10,
040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Bičkoš, s miestom podnikania: Kysucká 158/10, 040 11
Košice, IČO: 50 834 266, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.01.2019, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Bičkoš, narodený: 27.04.1987, bytom: Kysucká 158/10,
040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Tomáš Bičkoš, narodený: 27.04.1987, bytom: Kysucká 158/10, 040 11 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1178.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

146

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1178; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1061/2021 na účet správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
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inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
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neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
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zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069192
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje
Poučenie:

správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K069193
Spisová značka: 32OdK/332/2021
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Čižmár, nar.: 11.08.1970, bytom: Sliepkovce 72, 072 37
Sliepkovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Čižmár, s miestom podnikania: Sliepkovce 72, 072 37
Sliepkovce, IČO: 34560572, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Sliepkovce.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Čižmár, nar.: 11.08.1970, bytom: Sliepkovce 72, 072 37

II.
Zbavuje dlžníka: Marek Čižmár, nar.: 11.08.1970, bytom: Sliepkovce 72, 072 37 Sliepkovce, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S737.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S737; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1081/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S737; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

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

Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ernest Kináč, nar.: 06.03.1956, bytom: Markovce 93, 072 06
Markovce, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Markovce.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ernest Kináč, nar.: 06.03.1956, bytom: Markovce 93, 072 06

II.
Zbavuje dlžníka: Ernest Kináč, nar.: 06.03.1956, bytom: Markovce 93, 072 06 Markovce, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040
11 Košice, zn. správcu: S2008.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B,
040 11 Košice, zn. správcu: S2008; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1084/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
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ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
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prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

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

158

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069195
Spisová značka: 31K/59/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Čopko, narodený:
05.02.1967, trvale bytom: Poštová 28/11, 076 15 Veľaty, zastúpený: JUDr. Vladimír Novák, advokát, so sídlom
kancelárie: Mlynárska 16, 040 01 Košice, o návrhu správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S1742, na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Marián Čopko, narodený: 05.02.1967, trvale bytom: Poštová
28/11, 076 15 Veľaty z dôvodu splnenia 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 Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.12.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K069196
Spisová značka: 31OdK/312/2020
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Landori, narodený: 25.09.1947,
bytom: Rožňava, 048 01 Rožňava, o odvolaní správcu podstaty takto

rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
VIII.
Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 31OdK/312/2020-21 zo dňa
20.10.2020.
IX.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto
uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
X.
Poukazuje novému správcovi podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XI.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1277/2020 na účet nového
správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 29.11.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K069197
Spisová značka: 26K/14/2021
spisová značka: 26K/14/2021

UPOVEDOMENIE

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 4 6Košice, IČO: 36 205 214,
práv. zast.: IURISTICO s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Cimborkova 13 , 040 01 Košice - Sever, IČO: 36
588 041 , proti dlžníkovi: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. v likvidácii, Cejkov 331, 076 05 Cejkov,
IČO: 31 257 526, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
za účasti veriteľov
1/ KOSIT a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214,
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
IČO:35 937 874,
3/ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436,
4/ Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 81 363 Bratislava, IČO: 30 807 484.
zrušuje

pojednávanie
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vytýčené na deň 10.12.2021 o 13:00 hod. č.d. 26/B, 1. poschodie z dôvodu prijatia protiepidemických opatrení v
súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-n-CoV.
Nový termín pojednávania je 14.01.2022 o 11:50 hod. č. dv. 26B posch. 1 na Okresnom súde Košice I, Štúrova
29, 041 60 Košice, pracovisko Tichá 21, Košice.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“) ].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne
2
číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V Košiciach , dňa 3.12.2021

JUDr. Róbert
Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Dana Geletová
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Okresný súd Košice I dňa 3.12.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K069198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Líščie Nivy 239/10, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/143/2021 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/143/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom zapísania do oddelenej podstaty.
JUDr. Karol Kovár, správca

K069199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Líščie Nivy 239/10, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/143/2021 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/143/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Úpadca nevlastní majetok, ktorý by mohol byť predmetom zapísania do všeobecnej podstaty.
JUDr. Karol Kovár, správca

K069200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Líščie Nivy 239/10, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/143/2021 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/143/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Kovár so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava ustanovený v konaní
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vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod sp.zn. 27OdK/143/2021 vo veci vyhláseného konkurzu navrhovateľa
– dlžníka Rastislav Halász, nar. 29.05.1974, trvale bytom Líščie Nivy 239/10, 821 08 Bratislava , v zmysle ust. §
167l ods.3 ZKR oznamuje, že mu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
doručená nasledovná súhrnná prihláška veriteľa :

·

Wȕstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 852 22 Bratislava, IČO: 31383408 s nezabezpečenou
pohľadávkou vo výške celkom 165,91EUR

Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K069201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 219, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1987
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/94/2021 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/94/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Miroslav Putík, nar. 05.04.1987, trvale bytom Kostolište 219, 900 62 Kostolište, spisová značka 33OdK/94/2021
S1859 počas svojej funkcie správcu zistil:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 27.04.2021, priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 27.04.2021, ktorý dlžník vlastnil v posledných 3 rokoch,
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice o poučení úpadcu, v ktorej dlžník po poučení opakovane potvrdil svoje predchádzajúce
vyhlásenia,
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

že dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe vyššie uvedených skutočností správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Z uvedených dôvodov správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Putík, nar.
05.04.1987, trvale bytom Kostolište 219, 900 62 Kostolište, spisová značka 33OdK/94/2021 S1859 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Putík, nar. 05.04.1987, trvale bytom
Kostolište 219, 900 62 Kostolište, spisová značka 33OdK/94/2021 S1859 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave, dňa 15.12.2021
MS Alpex, k.s., Správca S1859

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahutiak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 1518 / 61, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1971
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/463/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/463/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Blahutiak, Račianska 61, 831 02 Bratislava, narodený:
12.09.1971, týmto ponúka podľa §167p ZKR v spojení s §167q ods. 2 ZKR na predaj v druhom kole ponukového
konania nasledovný majetok:
Dôvod
Deň zápisu
zapísania
majetku do
Dlžník
majetku do
súpisu
súpisu

Právny
vzniku

dôvod

Istina
/
Súpisová
Celková Mena hodnota v Iné
suma
€

Ing.
Marián
Šujak,
Zmluva
§
167h. Saratovská 18,
35 000
35 000
08.06.2020
o vysporiadaní
EUR
ods. 1
841
02
EUR
EUR
záväzku
Bratislava, nar.
26.11.1961

Dňa 11.10.2017 veriteľ Dušan Blahutiak Račianska 61,
831 02 Bratislava, nar. 12.09.1971, uzatvoril s dlžníkom
Ing. Marián Šujak, Saratovská 18, 841 02 Bratislava,
nar. 26.11.1961, zmluvu o vysporiadaní záväzku, na
základe ktorej sa dlžník zaviazal vyplatiť veriteľovi dlžnú
sumu 140 000 EUR.
Podľa vyjadrenia dlžníka Ing. Mariána Šujaka následne
dňa
1.9.2019
uzatvoril
s veriteľom
Dušanom
Blahutiakom zmluvu o vysporiadaní záväzku, na
základe ktorej sa dlžník zaviazal vyplatiť veriteľovi dlžnú
sumu vo výške 35 000 EUR, pričom uvedená zmluva
mala nahradiť zmluvu o vysporiadaní záväzku zo dňa
11.10.2017.
Dňa 28.5.2020 sa do kancelárie správcu dostavil dlžník
Ing. Marián Šujak, ktorý k zmluve o vysporiadaní
záväzku zo dňa 11.10.2017 (osvedčený podpis dňa
19.10.2017) na sumu 140 000 EUR uviedol, že táto
pôžička bola nahradená zmluvou o vysporiadaní
záväzku zo dňa 1.9.2019 na sumu 35 000 EUR. Tiež
uviedol, že k dnešnému dňu na predmetnú pôžičku
v sume 35 000 EUR nebolo plnené. Tiež uviedol, že
momentálne nie je schopný predmetnú pôžičku
splácať.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca oceňuje
predmetnú pohľadávku nominálnou hodnotou.

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 11.06.2020, pod č. 111/2020, K K045935.
Ponuku na kúpu uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí
byť doručená do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN:SK63
0200 0000 0042 5593 0558. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky prípadné poplatky spojené
s prevodom / prepisom majetku) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ. Majetok sa predáva tak ako „stojí a leží“.
Pre identifikovanie predmetu speňažovania a identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do
Informácie pre príjemcu uveďte zn. Pohľadávka a Vaše meno / názov spoločnosti.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.
Záujemcov prosíme, aby pre ľahšiu komunikáciu v ponuke zaslanej na adresu správcu uviedli rovnako telefonický
a e-mail kontakt.
V Bratislave, dňa 15.12.2021
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K069203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Binh Nguyen Hai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 10634/45, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1972
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/136/2021 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/136/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Binh Nguyen Hai, Pri Mlyne 10634/45, 831 07 Bratislava (ďalej ako „Dlžník“), v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“)
správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:

Ku dňu 14.12.2021 správca nezistil existenciu žiadneho majetku Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR.

V Bratislave 14.12.2021

Čechová Insolvency Services k.s., konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová,
komplementár, správca

K069204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 091
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 4K/54/2012
Sp. zn. správcu: 4K/54/2012/S1565

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091

V zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej i „Zákon“) sa konalo na základe zvolania predsedu veriteľského výboru – spoločnosti HORNEX,
a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570, „per rollam“ hlasovanie členov veriteľského výboru úpadcu
LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091, v konkurznom konaní
vedenom pod sp. zn.: 4K/54/2012 (ďalej aj „úpadca“).

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.

Prezencia

2.
Schválenie návrhu konečného rozvrhu z výťažku dosiahnutého zo speňaženia majetku vo všeobecnej
podstate
3.

Záver

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru
V zmysle ust. § 38 ods. 3 Zákona sa pri hlasovaní per rollam považujú hlasujúci členovia veriteľského výboru za
prítomných na účel zistenia uznášaniaschopnosti veriteľského výboru. Hlasovania sa zúčastnili všetci traja
členovia veriteľského výboru:
1. HORNEX, a. s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 25 802 570,
2. MS - BAU DEVELOPMENT, a. s., so sídlom Hlavná 56, 080 01 Prešov, IČO: 44 253 460,
3. TITRIS, a. s., so sídlom Mnoheľova 837/14, 058 01 Poprad, IČO: 52 553 302.

Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:

Dňa 01.12.2021 zverejnil správca úpadcu v Obchodnom vestníku č. 230/2021 návrh konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov z výťažku dosiahnutého zo speňaženia majetku vo všeobecnej podstate a stanovil
veriteľskému výboru lehotu 16 dní od zverejnenia návrhu na schválenie návrhu konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov.
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s pandémiou ochorenia COVID-19 a nariadené karanténne opatrenia vyhlásil
predseda veriteľského výboru dňa 01.12.2021 písomné hlasovanie členov veriteľského výboru o správcovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.
O návrhu hlasovali všetci členovia veriteľského výboru s nasledujúcim výsledkom:

Za: 2 (MS - BAU DEVELOPMENT, a. s., TITRIS, a. s.)
Proti: 1 (HORNEX, a.s.)
Zdržal sa: 0

Vzhľadom k uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov z výťažku
dosiahnutého zo speňaženia majetku vo všeobecnej podstate zverejnený správcom úpadcu v Obchodnom
vestníku č. 230/2021 dňa 01.12.2021.“

V Bratislave, dňa 14.12.2021

HORNEX, a.s.
Mgr. Tomáš Škubla
(podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)

K069205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senec 1894, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1967
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/162/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/162/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704, správca úpadcu
Zuzana Kovácsová, nar. 18.01.1967, trvale bytom Svätý Martin 1894, 903 01 Senec (ďalej len „Úpadca), ako
správca Úpadcu v súlade 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 oznamuje účastníkom
konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.: 33OdK/162/2021, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029
2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 13.12.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K069206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Mikuláš 6, 906 35 Plavecký Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR) správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu sa končí z dôvodu, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K069207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karol Haťapka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vretenová 3516/4, Bratislava 841 04
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 794 807
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/35/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/35/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu Mgr. Karol Haťapka, Vretenová 3516/4, 841
04 Bratislava, IČO: 31 794 807, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 13.12.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa Správca
- Bláha Bohumír, JUDr., Hurbanovo nám. 495/5, 811 03 Bratislava, IČO: 48 485 357, v celkovej prihlásenej
sume vo výške 17.293,66 €.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Z.

z.

o

konkurze

a

reštrukturalizácii

V Bratislave, dňa 15.12.2021
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K069208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíkova 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Lekáreň MARTA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2021
Suma: 321,63
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 321,63 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/125/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/125/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov
osobné motorové vozidlo zn.
Škoda Roomster r. v. 2009

Súpisová
hodnota [EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby

3375.00

Áno (1)

Motorové vozidlo zaradené do súpisu majetku sa nachádza na neznámom mieste.

K069210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orosi Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Mráza 3161 / 15, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/125/2021 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/125/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Lukáš Orosi, bytom Andreja Mráza č. 15, 821 03
Bratislava, nar. 17.08.1987, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo e-mailom
na aksamit@aksamit.sk, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky podľa osobitného predpisu.
V Bratislave, dňa 15. decembra 2021
JUDr. Martin Aksamit
správca
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K069211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orosi Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Mráza 3161 / 15, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/125/2021 Sv1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/125/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK17 8360 5207 0042 0630 8156, s variabilným symbolom čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 15. decembra 2021
JUDr. Martin Aksamit
správca

K069212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POP palivo s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 15 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 451 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2019 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu POP palivo s.r.o., so sídlom Pionierska 1588/15, Bratislava, IČO: 47551432, vedenom pod
sp.zn. 8K/55/2019 bola dňa 14.12.2021 správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa – Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17,
Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Týmto oznamujeme v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok podľa ust. § 31 ZKR dňa 14.12.2021 nasledovne
·
Pohľadávka pod poradovým č. 5.1 v celkovej výške 149,66 EUR
JUDr. Viera Kubicová
Správca

K069213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sípos Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 378, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/86/2021 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/86/2021

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

172

Obchodný vestník 243/2021
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Tibor Sípos, narodený 22.12.1967, trvale bytom 930 37 Lehnice 378,
časť obce Sása , v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30
hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu
správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K069214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Emília Gürtlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oslobodenia 4/10, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/73/2021S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/73/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Ing. Emília Gürtlerová, narodená
22.08.1981, trvale bytom Nám. Oslobodenia 4/10, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava
pod č. k. 60OdK/73/2021, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2021 dňa
01.12.2021, týmto zverejnením oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín
kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam
vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo e-mailom na adrese machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca

K069215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Emília Gürtlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oslobodenia 4/10, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/73/2021S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/73/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Ing. Emília Gürtlerová, narodená
22.08.1981, trvale bytom Nám. Oslobodenia 4/10, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava
, v konkurznom konaní vedenom OS Trnava pod č. k. 60OdK/73/2021, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 230/2021 dňa 01.12.2021 oznamuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32
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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 , že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom má tento IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006 . Preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Ako variabilný symbol uveďte
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť č. k. 60OdK/73/2021 a
označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K069216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Lukáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica -, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/28/2021 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K069217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Kosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje štvrté kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníčky: Mgr. Zuzany Kosárovej, nar. 28. 06. 1983, bytom: Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda,
súpisovej zložky č. 6.
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
podiel
zl.
hodnota
motorové vozidlo zn. Ford Galaxy 1.9 TDi Trend, VIN: WF0GXXPSSGYL09903, EČV: VK050BA, farba: biela,
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nepojazdné, bez EK, STK, právny dôvod: Uznesenie Okresného súdu Zvolen zo dňa 29. 05. 2018, sp. zn. 1/1
10D/130/2017 - 56

100,00 €

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná oprávnenou osobou, musí byť doručená do
sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, do dňa 10. 01. 2022 do 12:00 hod.
v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKA, NEOTVÁRAŤ, 25K/11/2014“, inak sa na ponuku
neprihliada. Ponuku nemožno doručiť do elektronickej schránky správcu.
3. Ponuka musí obsahovať:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súpisovú zložku majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené, miesto podnikania a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým
súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
251120146.
5. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena spolu so súhlasom príslušného orgánu. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa 10. 01. 2022 o 12:10 hod. v sídle správcu.
6. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú neúspešným
záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch dní od udelenia súhlasu príslušného orgánu o
víťazovi ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do kúpnej ceny.
7. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K069218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Kosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
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1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje štvrté kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníčky: Mgr. Zuzany Kosárovej, nar. 28. 06. 1983, bytom: Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda,
súpisovej zložky č. 7.
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
podiel
zl.
hodnota
druh cenných papierov: kmeňové akcie, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihované, počet: 10 ks, hodnota: 1 000,00
Sk, emitent: Prvá strategická, a. s., IČO: 35 705 001, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ISIN: SK 1120005329,
7
1/1
60,00 €
depozitár: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., vedené na majetkovom účte č. 970024068619, právny
dôvod: Uznesenie Okresného súdu Zvolen zo dňa 29. 05. 2018, sp. zn. 10D/130/2017 - 56

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná oprávnenou osobou, musí byť doručená do
sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, do dňa 10. 01. 2022 do 12:00 hod.
v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKA, NEOTVÁRAŤ, 25K/11/2014“, inak sa na ponuku
neprihliada. Ponuku nemožno doručiť do elektronickej schránky správcu.
3. Ponuka musí obsahovať:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súpisovú zložku majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené, miesto podnikania a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým
súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
251120147.
5. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena spolu so súhlasom príslušného orgánu. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa 10. 01. 2022 o 12:10 hod. v sídle správcu.
6. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú neúspešným
záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch dní od udelenia súhlasu príslušného orgánu o
víťazovi ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do kúpnej ceny.
7. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K069219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L-L EXPRESS s. r. o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 40, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 079 753
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2015 S1220
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Okresný súd Trnava
23K/40/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu:
L-L EXPRESS s.r.o. v konkurze, IČO: 44 079 753, so sídlom: Záhradná 40, 919 43 Cífer, súpisovej zložky č. 1:
č.
súp.
súpisová
popis súpisovej zložky majetku
zložky
hodnota
Peňažná pohľadávka vo výške 10 000,00 €, dlžníka: Ľubomír Lovás, nar. 08. 09. 1952, Vendelínska 249/9, 919 43
1
10 000,00 €
Cífer, právny dôvod: povinnosť zaplatiť do všeobecnej podstaty sumu 10 000,00 € v prospech správcu.

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná záujemcom, musí byť doručená do sídla
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany alebo do elektronickej schránky správcu do
dňa 10. 01. 2022 do 12:00 hod., inak sa na ňu neprihliadne.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliadne:
- nezameniteľný návrh cenovej odplaty za pohľadávku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, prípadne jeho IČO,
ak je pridelené, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z.,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Ponúkaná odplata musí zodpovedať minimálne 50 % súpisovej hodnoty pohľadávky.
5. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú neúspešným
záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch dní od skončenia ponukového konania.
Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do odplaty,
6. Všetky náklady súvisiace s prevodom pohľadávky znáša víťaz ponukového konania.
7. Informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K069220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1155, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1979
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/379/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/379/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Marek Lakatos, narodený 18.10.1979, trvale
bytom Vlčany 1155, 925 84 Vlčany, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Marek Lakatos_kaucia
Výška kaucie: § 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.“

Šaľa, 15.12.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K069221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kudrna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 666 / 11, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1974
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Kudrna, nar.: 04.04.1974, trvale bytom: Okružná cesta 666/11, 930
13 Trhová Hradská, podnikajúci pod obchodným menom Peter Kudrna, IČO: 41 096 908, s miestom podnikania
Okružná cesta 666/11, 930 13 Trhová Hradská, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/16/2021, týmto oznamuje, že dňa 15.12.2021 zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa: Ivan Štóder, nar.: 21.07.1973, trvale bytom: SNP 1449/54, Považská Bystrica,
v celkovej výške 8 975,65, prihlásenú prihláškou, doručenou dňa 13.12.2021 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 15.12.2021
K/V insolvency, k.s., správca
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K069222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cabalová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 638/1, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1968
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/251/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/251/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Adriana Cabalová, nar.: 05.11.1968, trvale bytom: Opatovce
nad Nitrou 638, 972 02 Opatovce nad Nitrou, spisová značka: 40OdK/251/2021 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K069223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajaba Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1193 / 8, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1981
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/307/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/307/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Anton Kajaba, nar.: 07.08.1981, trvale bytom: Janka Kráľa
1193/8, 958 06 Partizánske, spisová značka: 38OdK/307/2021(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K069224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pihík Nikolas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 782 / 17, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/379/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/379/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Nikolas Pihík, nar.
13.8.1997, trvale bytom K nemocnici 782/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan Slovenskej republiky,
ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
· žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 13. decembra 2021, JUDr. Barbora Koncová, LL. M. správca

K069225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/374/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/374/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Richard Petro, nar.
31.08.1981, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
· žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 13. decembra 2021, JUDr. Barbora Koncová, LL. M. 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

180

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

K069226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Podoba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1080 / 45, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/216/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/216/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ján Podoba, dátum nar. 23.02.1970, trvale bytom Veľká Okružná 1080/45,
958 01 Partizánske, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo
Súpisová zložka majetku: SIMCA 1301 SPECIAL FB, ŠPZ: PE341AT, VIN: 401210,dátum prvej evidencie v SR: 28.4.1972
Stav opotrebenia: obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 200/2021 dňa 18.10.2021.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania. Predmet ponukového konania sa prevádza v celku, záujemca nie je oprávnený podávať
návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy len na niektoré súpisové zložky majetku. Predmet prevodu sa prevádza na
úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu
prevodu znáša úspešný záujemca. Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu
na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523. Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy
na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú
kúpnu cenu v celom rozsahu vrátená do 30 dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Piaristická 46, 911 01 Trenčín v
zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – 38OdK/216/2021 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty
na podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
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2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkamponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu
odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 30 dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v
oznámení o prijatí vybraného návrhu. Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese
Piaristická 46, 911 01 Trenčín. Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese
lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky na č. 0950 411 267.

K069227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Krajčovicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 62, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/261/2021 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/261/2021
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
Správca zistil podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t
ods. 1 ZKR a oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Jiřina Krajčovicová ,
rod.Valachová , nar. 27.08.1958 , trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 62 , Slovenská republika,
vedený pod spis. zn. 38OdK/261/2021
z ru šuje.

K069228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janega Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Chlievany 183, 956 55 Veľké Chlievany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/87/2021 S1792
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Okresný súd Trenčín
38OdK/87/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu: Jaroslav Janega, nar. 05.11.1981, trvale bytom 956 55 Veľké Chlievany 183, občan
Slovenskej republiky, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/87/2021, oznamuje v súlade
s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 15.12.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K069229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Súkeníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 326/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/441/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Annamária Súkeníková , rod. Hudáková , nar. 09.02.1974 , trvale bytom
Trhová ulica 326/1 , 971 01 Prievidza , Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Annamária Súkeníková
s miestom podnikania Ciglianska cesta 2668/6 , 971 01 Prievidza , IČO :47 390 824 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 UniCredit bank a. s., číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935
1003., VS: 384412021 . 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. Danica Birošová – správca

K069230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Súkeníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 326/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/441/2021 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Annamária Súkeníková , rod. Hudáková , nar. 09.02.1974 , trvale bytom
Trhová ulica 326/1 , 971 01 Prievidza , Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Annamária Súkeníková
s miestom podnikania Ciglianska cesta 2668/6 , 971 01 Prievidza , IČO :47 390 824 , SR oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od 8,00
hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K069231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Margaréta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 73, 913 05 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/154/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/154/2021
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
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu: Margaréta Rácová, nar. 24.05.1991, trvale bytom 913 05 Štvrtok 73, občan
Slovenskej republiky, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/154/2021, oznamuje v
súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí
z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 15.12.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K069232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Súkeníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 326/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/441/2021 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Annamária Súkeníková , rod. Hudáková , nar. 09.02.1974 , trvale bytom Trhová ulica 326/1 , 971 01 Prievidza ,
Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Annamária Súkeníková s miestom podnikania Ciglianska cesta
2668/6 , 971 01 Prievidza , IČO : 47 390 824, Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín č. k.: 38OdK/441/2021 zo dňa 08.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/441/2021 dated on 08h of December 2021 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor – Annamária Súkeníková , rod.Hudáková date of birth 09.02.1974, domicile Trhová ulica 326/1
, 971 01 Prievidza Slovakia , doing business under a trade name Annamária Súkeníková with place of
busines Ciglianska the road 2668/6, 971 01 Prievidza , IČO : 47 390 824 .
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.12.2021. Dňom
15.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Trenčín was published on 14th of December 2021. Bankruptcy was
declared on 15th of December 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Birošová, správca

K069233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 457 / 3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/186/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/186/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu: Lenka Matejková, nar. 28.06.1980, trvale bytom Ulica Š. Králika 457/3, 971 01
Prievidza, občan Slovenskej republiky, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/186/2021,
oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka
sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 15.12.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K069234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512 / 59, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014 S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty dopĺňa súpis všeobecnej podstaty úpadcu Milan Baláž, Puškinova 1512/59, 958 26
Partizánske o súpisové zložky majetku nasledovne:

A./ Nevyplatená časť preddavku zloženého navrhovateľom - zložiteľom na účet Okresného súdu Trenčín pod
položkou reg. D19 44/2014 vo výške 283,63 € priznaná Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 06. 06. 2018,
sp. zn. 38K/28/2014-360 poukázané na účet úpadcu dňa 22. 06. 2018.
B./ Nájom pôdy na základe Zmluvy č. 39/01 zo dňa 06. 06. 2014 poukázaný nájomcom: Poľnohospodárske
družstvo Bebrava, Veľké Chlievany na účet úpadcu
- dňa 19. 10. 2018 v sume 11,90 €
- dňa 22. 11. 2019 v sume 11,90 €
- dňa 15. 12. 2020 v sume 20,84 € a
- dňa 15. 11. 2021 v sume 20,84 €
(spolu výťažok 65,48 €)
C./ Zrážky z dôchodku úpadcu poukázané Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v zmysle § 72 ods. 2
ZoKR na účet úpadcu od mesiaca 05/2018 do mesiaca 07/2019 spolu vo výške 178,03 €
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K069235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Možutíková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modlatín 273, 018 03 Horná Mariková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/353/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/353/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/353/2021-15 zo dňa 11.10.2021, ktoré bolo
zverejnené v OV 199/2021 zo dňa 15.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Iveta Možutíková, rod.
Chudejová, nar. 09.06.1962, trvale bytom Modlatín 273, 018 03 Horná Mariková, a bola som ustanovená do
funkcie správcu.

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 len „ZKR“) vyhlasujem prvé kolo ponukového konania na
predaj nižšie špecifikovaného majetku dlžníka, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č.226/2021 zo dňa 25.11.2021.

I.

Informácie o ponukovom konaní
a. Poradie ponukového konania: prvé.
b. Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica
nad Váhom, správca majetku dlžníka Iveta Možutíková, rod. Chudejová, nar. 09.06.1962, trvale
bytom Modlatín 273, 018 03 Horná Mariková
c. Predmet ponukového konania:

Súp.č. Popis majetku

Podstata

1

všeobecná SUZUKI GRAND VITARA

osobné vozidlo

Značka

VIN

ŠPZ

rok výroby Súpis. hodnota

JSAJTA74V00109446

PB135CU 2006

1 500,00 €

Opotrebovanie : zodpovedajúce dobe užívania

d. Lehota na predkladanie ponúk: do 10.01.2022
e. Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
II. Spôsob predkladania záväzných ponúk:
d. Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
e. Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo
a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp.
mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho
preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri
právnickej osobe.
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f.

Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom resp. do elektronickej schránky správcu Správca-Krausová
Beata, Ing.
g. Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do
12:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „40OdK/353/2021NEOTVÁRAŤ“ resp. pri elektronickom doručení s označením predmetu správy „40OdK/353/2021NEOTVÁRAŤ“ . Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je
suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.
III. Záloha
d. Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
e. Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je určená v bodoch vyššie.
f. Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516
4875, s použitím variabilného symbolu: 403532021. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno
a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
g. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej
ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
d. Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
e. Otváranie obálok (ponúk) sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
f. Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace
s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
g. Víťaz ponukového konania:
Víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke
do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v prípade, že oprávnená osoba uvedená v § 167r ods. 4 ZKR
v súlade s § 167r ods. 2 ZKR nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR
s ním uzatvorí kúpnu zmluvu.

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.12.2021

Ing. Beata Krausová, správca S1180
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K069236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belaňová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 538 / 47, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/434/2020 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/434/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 160
Parcelné číslo: 1969 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 114.744 m2
Podiel: 103/64.896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 1184
Parcelné číslo: 2426/2 registra CKN
Druh: orná pôda
Výmera: 3.708 m2
Podiel: 1/16
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 1184
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 2447/4 registra CKN
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 81 m2
Podiel: 1/16
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 1871
Parcelné číslo: 1792 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 17.753 m2
Podiel: 103/64.896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 2014
Parcelné číslo: 6143/10 registra EKN
Druh: orná pôda
Výmera: 5.081 m2
Podiel: 1/3
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 6150/6 registra EKN
Druh: orná pôda
Výmera: 783 m2
Podiel: 1/3
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1502/1 registra CKN
Druh: zastavaná plocha nádvorie
Výmera: 1.700 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1502/2 registra CKN
Druh: zastavaná plocha nádvorie
Výmera: 451 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1825/4 registra CKN
Druh: zastavaná plocha nádvorie
Výmera: 1.301 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1825/5 registra CKN
Druh: zastavaná plocha nádvorie
Výmera: 22 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1825/6 registra CKN
Druh: zastavaná plocha nádvorie
Výmera: 43 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 2240/2 registra CKN
Druh: ostatná plocha
Výmera: 18.160 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2243/15 registra CKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 11.714 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2243/16 registra CKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 5.857 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

197

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 2243/17 registra CKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.449 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 485 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 27.511 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 488 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 49.235 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 606/3 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 5.780 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 606/101 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 36.000 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 608/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 19.137 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 608/2 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 122.674 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 611 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 12.659 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1141 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 4.659 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1143 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 914 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1144 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.417 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1145 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.672 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

201

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1146 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 26.835 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1196 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.841 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1205 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 263 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1295/1 registra EKN
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 1.499 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1295/103 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 4.425 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1295/203 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 17.255 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1297/17 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 155 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1302 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 10.848 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1304/2 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 348 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1369/102 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.889 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1369/202 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 7.049 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1380 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.766 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1381 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 694 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1577 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 67.372 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1703 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 5.358 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1717 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 2.600 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1718 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 7.697 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1719/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 91 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

207

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1723 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 17.530 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/4 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.544 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/101 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 713 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1725/102 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 2.195 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/103 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 46 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/107 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.755 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1725/201 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 15.982 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/201 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 15.982 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/202 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.829 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1725/203 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 569 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1725/207 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.949 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1779 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.712 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1780 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.996 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1781/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 154 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1781/2 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 5.302 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1783/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.435 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1783/2 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 6.752 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1785 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 442 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1786 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 406 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1789/101 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.817 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1789/201 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.327 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1817/202 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 85.930 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1818 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 41.973 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1819 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 4.003 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1829 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 67.457 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1830 registra EKN
Druh: ostatná plocha
Výmera: 2.431 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1831 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 12.940 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1832 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.047 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1835 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 132.836 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1836 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 486 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1860 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 74.595 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1862/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 214.564 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1863 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.752 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1864 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.982 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1877 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 7.564 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1879 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 41.560 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1882 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.409 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1886/2 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 399.574 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1887/2 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 6.071 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1888 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 6.139 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1889 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.341 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1890 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 155.143 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1891 registra EKN
Druh: ostatná plocha
Výmera: 40.901 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1892 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 73.760 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1893 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 30.370 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1894 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 17.221 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1895 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 76.454 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1896 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.777 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

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

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1897 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.133 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1898 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 964 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1899 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 572 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1.,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1915 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 788 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1916 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.942 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1926 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 10.843 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Parcelné číslo: 1927 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 5.733 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1939/2 registra EKN
Druh: lesný 9.647 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1940 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 637 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1941/2 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 5.762 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1950 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.179 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1951 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 121.017 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1952 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 40.376 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 1953/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 10.146 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2077 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 12.949 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2078 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.711 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2079 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.698 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2080 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.126 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2081 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.297 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2082 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.219 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2083 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.205 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2084 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.234 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2085 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.188 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2086 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.093 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2087 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.327 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2088 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.467 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2089 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.956 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2090 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.985 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2091 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.439 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2092 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.442 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2093 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 3.981 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2094 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 4.028 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2095 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.392 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2097 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.705 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2098 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 935 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2099 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.784 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2100 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.582 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2101 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.406 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2102 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.431 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2103 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.316 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2104 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.806 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2105 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.305 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2106 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.798 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2107 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.435 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2108 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.187 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2109 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 1.057 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2110 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.917 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2111 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.439 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2112 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.345 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2113 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.143 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2114 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 932 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2115 registra EKN

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 892 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2116 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.496 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2116 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.496 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2117 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.395 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2118 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.280 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2119 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.428 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2120 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 716 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2121 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 586 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2122 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.190 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2123 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.284 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2124 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.482 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2125 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.413 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2126 registra EKN
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Druh: lesný pozemok
Výmera: 529 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2127 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 489 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2128 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 3.658 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2129 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 2.277 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2130 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 19.289 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2131 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 12.55289 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2132 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.000 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2133 registra EKN
Druh: ostatná plocha
Výmera: 76 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2134 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 539 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2135 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 104.446 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2136 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.065 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2137 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 135.460 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Parcelné číslo: 2138 registra EKN
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Deň vydania: 20.12.2021

Druh: lesný pozemok
Výmera: 113.747 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: stavba - hospodárska budova 1
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Súpisné číslo: bez súp. čísla, na parcele č. 1825/5
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: stavba - hospodárska budova 2
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Súpisné číslo: bez súp. čísla, na parcele č. 1825/6
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: stavba - hospodárska budova 2
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3203
Súpisné číslo: bez súp. čísla, na parcele č. 1825/7
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

249

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3864
Parcelné číslo: 1971/2 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 83.338 m2
Podiel: 103/64896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3865
Parcelné číslo: 1972 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 57.917 m2
Podiel: 103/64896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3866
Parcelné číslo: 1970 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 21.447 m2
Podiel: 103/64896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
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Deň vydania: 20.12.2021

Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 3877
Parcelné číslo: 1973 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 28.360 m2
Podiel: 103/64896
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 4067
Parcelné číslo: 1640/2 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 29.744 m2
Podiel: 1/64
Súpisová hodnota: 10,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 4734
Parcelné číslo: 1288/25 registra EKN
Druh: ostatná plocha
Výmera: 60 m2
Podiel: 1/8
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
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Deň vydania: 20.12.2021

Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Lehota pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom
LV: 5159
Parcelné číslo: 1725/2 registra EKN
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 56 m2
Podiel: 1/16
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
LV: 1476
Parcelné číslo: 1817/102 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.526 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
LV: 1476
Parcelné číslo: 1939/1 registra EKN
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 984 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur
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Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
LV: 1476
Parcelné číslo: 1941/1 registra EKN
Druh: lesný pozemok
Výmera: 928 m2
Podiel: 8924160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Cigeľ
Katastrálne územie: Cigeľ
LV: 1619
Parcelné číslo: 606/201
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 368 m2
Podiel: 8294160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Cigeľ
Katastrálne územie: Cigeľ
LV: 1619
Parcelné číslo: 1862/2
Druh: trvalý trávny porast
Výmera: 1.231 m2
Podiel: 8294160/7359206400
Súpisová hodnota: 1,- eur
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Deň vydania: 20.12.2021

JUDr. Peter Frajt, správca

K069237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tvarožek Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku kyselke 560 / 38, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/209/2021 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/209/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky: rodinný dom
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Záblatie
LV: 1268
Súpisné číslo: 560 na parcele č. 873/210
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 197.000,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemky
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Záblatie
LV: 1268
Parcela registra CKN parc. číslo: 873/30, druh: ostatná plocha o výmere 302 m2
Parcela registra CKN parc. číslo: 873/124, druh: orná pôda o výmere 581 m2
Parcela registra CKN parc. číslo: 873/210, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 67.000,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemky
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Záblatie
LV: 1263
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela registra CKN parc. číslo: 873/69, druh: ostatná plocha o výmere 485 m2
Parcela registra CKN parc. číslo: 873/70, druh: ostatná plocha o výmere 587 m2
Spoluvlastnícky podiel: 307/10889
Súpisová hodnota: 100,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K069238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plško Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 115, 911 05 Zamarovce, korešp.: Armádna 10, Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/258/2020 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/258/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Maroš Plško, nar. 1.7.1970, trvale bytom Zamarovská 115/55, 911 05 Zamarovce sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/, §
167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K069239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Kollára 340 / 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/165/2021 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/165/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/165/2021-21 zo dňa 13.07.2021, ktoré bolo
zverejnené v OV 137/2021 zo dňa 19.07.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Farkaš, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11.11.1988, trvale bytom Ulica J.Kollára 340/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a bola som ustanovená do
funkcie správcu.

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 len „ZKR“) vyhlasujem prvé kolo ponukového konania na
predaj nižšie špecifikovaného majetku dlžníka, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č.217/2021 zo dňa 11.11.2021.

I.

Informácie o ponukovom konaní
a. Poradie ponukového konania: prvé.
b. Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica
nad Váhom, správca majetku dlžníka Ján Farkaš, nar. 11.11.1988, trvale bytom Ulica J.Kollára
340/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
c. Predmet ponukového konania:

Súp.č. Popis majetku

Podstata

Značka

VIN

ŠPZ

rok výroby

Súpis. hodnota

3

všeobecná

TOYOTA AVENSIS 2.0

SB164SBN00E044160

NM037BO

1999

200,00 €

osobné vozidlo

Opotrebovanie : zodpovedajúce dobe užívania

d. Lehota na predkladanie ponúk: do 10.01.2022
e. Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
II. Spôsob predkladania záväzných ponúk:
d. Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
e. Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo
a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp.
mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho
preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri
právnickej osobe.
f. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom resp. do elektronickej schránky správcu Správca-Krausová
Beata, Ing.
g. Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do
12:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „40OdK/165/2021NEOTVÁRAŤ“ resp. pri elektronickom doručení s označením predmetu správy „40OdK/165/2021NEOTVÁRAŤ“ . Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je
suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.
III. Záloha
d. Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
e. Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je určená v bodoch vyššie.
f. Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4875, s použitím variabilného symbolu: 401652021. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno
a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
g. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej
ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
d. Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
e. Otváranie obálok (ponúk) sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
f. Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace
s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
g. Víťaz ponukového konania:
Víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke
do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v prípade, že oprávnená osoba uvedená v § 167r ods. 4 ZKR
v súlade s § 167r ods. 2 ZKR nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR
s ním uzatvorí kúpnu zmluvu.

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.12.2021

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K069240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babinjec Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 934 / 9, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/233/2021 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/233/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Typ súpisovej zložky: byt č. 38, 4. poschodie, vchod č. 9, súpisné číslo 934
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 2077 o veľkosti:
60/3024
Obec: Myjava, Katastrálne územie: Myjava,
LV: 2796
Súpisová hodnota: 13.500,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Parcelné číslo: 24, Druh: záhrada, Výmera: 237 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Obec: Nitrianska Blatnica, Katastrálne územie: Nitrianska Blatnica,
LV: 43
Súpisová hodnota: 500,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K069241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čecho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/427/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/427/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Martin Čecho, nar. 13.1.1983, trvale bytom 971 01 Prievidza,
týmto v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374
variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca
V Trenčíne, dňa 15.12.2021

K069242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čecho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/427/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/427/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Martin Čecho, nar. 13.1.1983, trvale bytom 971 01 Prievidza,
týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín v úradných hodinách
počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred
dohodnúť
na
tel.č.:0918803 803

JUDr.

Barbora

Koncová,

LL.M.,

správca

V Trenčíne, dňa 15.12.2021

K069243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čecho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/427/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/427/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/427/2021 zo dňa 01.12.2021,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 235/2021 dňa 08.12.2021, bol vyhlásený konkurz Martin
Čecho, nar. 13.1.1983, trvale bytom 971 01 Prievidza, (ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka bola
ustanovená JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02 (ďalej len „Správca“).
According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 40OdK/427/2021, adopted on the 01.12.2021 and published in the Commercial Bulletin No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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235/2021 on the 08.12.2021 bankruptcy of the debtor Martin Čecho, born 13.1.1983, address 971 01
Prievidza, (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Barbora Koncová, LL.M., the
trustee, residence Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the Debtor in the in the
bankruptcy procedure.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 15.12.2021
In Trenčín 15.12.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, the bankruptcy trustee

K069244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudá Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/476/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/476/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a získaných informácií od
tretích osôb bol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý bol speňažený.
Potom čo správca splnil rozvrh výťažku, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka Veronika
Chudá, nar. 15.6.1986, 971 01 Prievidza, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/476/2020
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Veronika Chudá, nar. 15.6.1986, 971 01 Prievidza,
vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/476/2020 zrušuje.

V Trenčíne, 15.12.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K069245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/444/2021 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/444/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K069246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/444/2021 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/444/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca
uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na predpísanom tlačive a - na účet správcu
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19
ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR
platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa § 32
ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa
hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

K069247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Monika Dubná, rod. Ivičicová, nar. 11.05.1980, trvale bytom
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o
správcoch v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Účastníci konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.:0918803 803

JUDr.

Barbora

Koncová,

LL.M.,

správca

V Trenčíne, dňa 15.12.2021

K069248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Monika Dubná, rod. Ivičicová, nar. 11.05.1980, trvale bytom
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou, týmto v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR uverejňujem údaje platobného styku k
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka,
a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374 variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo
popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca
V Trenčíne, dňa 15.12.2021

K069249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/425/2021 zo dňa 03.12.2021,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 236/2021 dňa 09.12.2021, bol vyhlásený konkurz Monika
Dubná, rod. Ivičicová, nar. 11.05.1980, trvale bytom Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou,
(ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02 (ďalej len „Správca“).
According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 38OdK/425/2021, adopted on the 03.12.2021 and published in the Commercial Bulletin No.
236/2021 on the 09.12.2021 bankruptcy of the debtor Monika Dubná, née Ivičicová, born 11.05.1980, address
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou, (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously
appointed JUDr. Barbora Koncová, LL.M., the trustee, residence Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02, as the trustee of the Debtor in the in the bankruptcy procedure.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
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v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 15.12.2021
In Trenčín 15.12.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, the bankruptcy trustee

K069250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 131, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/369/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/369/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby

Názov
pozemok reg. KNE, parcelné číslo 2626/2,
orná pôda o výmere 543 m2, k.ú. Pribeta,
LV č. 4068, v podiele 1/4
pozemok reg. KNE, parcelné číslo 2256/1,
orná pôda o výmere 921 m2, k.ú. Priebeta ,
LV č. 3770, v podiele 1/4
pozemok reg. KNE, parcelné číslo 2256/2,
vinica o výmere 604 m2, k.ú. Pribeta, LV č.
3770, v podiele 1/4
pozemok reg. KNE, parcelné číslo 2256/3,
orná pôda o výmere 892 m2, k.ú. Pribeta,
LV č. 3770, v podiele 1/4
pozemok reg. KNE , parcelné číslo 2255/1
orná pôda o výmere 3010 m2, k.ú. Pribeta ,
LV č. 3769, v podiele 1/4
pozemok reg. KNE, parcelné číslo 2255/2,
vinica o výmere 2510 m2, k.ú. Pribeta, LV

230.00

Nie

230.00

Nie

151.00

Nie

223.00

Nie

752.00

Nie

627.00

Nie
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vinica o výmere 2510 m2, k.ú. Pribeta, LV 627.00
č. 3769, v podiele 1/4
parcela reg. KNE, parcelné číslo 2255/3,
orná pôda o výmere 4249 m2, k.ú. Pribeta, 1062.00
LV č. 3769, v podiele 1/4

Deň vydania: 20.12.2021
Nie

Nie

K069251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 131, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/369/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/369/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Typ
majetku
Pozemok

Podstata
Oddelená
podstata

Názov

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby

pozemok reg. KNC, parcelné číslo 5770/2,
orná pôda o výmere 1763 m2,k.ú. Pribeta, 880.00
v podiele 1/2

Áno (1)

K069252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerník Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Streda 0, 916 24 Horná Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/357/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/357/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Daniel Majerník, nar. 07.08.1990, trvale bytom Horná Streda, 916 24, 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
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K069253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K069254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K069255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
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Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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 Trenčín zo dňa
08.12.2021, spis. zn. 38OdK/442/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 239/2021 zo dňa
14.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vladimíra Hunková, rod. Komžíková, nar. 29.08.1979,
trvale bytom Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske, Slovensko (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a
ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, Slovenská republika. 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:
·
·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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
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sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín, file No. 38OdK/442/2021 published in
Commercial Journal No 239/2021 on 14th of December 2021, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor: Vladimíra Hunková, date of birth 29.08.1979, residence Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske,
Slovak republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have
to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee to the address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovak republic. 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.
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
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;
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;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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
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 truste 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
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lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust truste 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.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K069256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smatana Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 822 / 26, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/409/2020 S1227
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Okresný súd Trenčín
40OdK/409/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, dlžníka Marek Smatana nar. 10.5.1990, trvale bytom ulica A. Žarnova
822/26, Prievidza 97101, občan SR (ďalej len „dlžník“), na ktorého majetok uznesením Okresný súd Trenčín dňa
19.10.2020, sp. zn. 40OdK/409/2020, ktoré bolo publikované v OV č. 205/2020 pod č. K076447, dňa 23.10.2020
bol vyhlásený konkurz, oznamuje že v súlade s § 167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR, sa konkurz na majetok
dlžníka Marek Smatana nar. 10.5.1990 zrušuje z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil
žiadny veriteľ.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K069257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Santoris Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/443/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/443/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Vladimír Santoris, nar. 19.01.1976, trvale bytom Údernícka 327/45, 972 51
Handlová, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/443/2021 zo dňa
08.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného
súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 239/2021 dňa 14.12.2021 pod číslom K067895.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/443/2021, dated December 08th 2021, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Vladimír Santoris, born on January 19th 1976, address Údernícka 327/45, 972 51 Handlová, (hereinafter only
„Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was
published in the Commercial Bulletin Nr. 239/2021 on December 14th 2021 by Nr. K067895.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
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konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
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1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 15. decembra 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on December 15th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K069258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palo Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 945 / 20, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1961
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/439/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/439/2021
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38OdK/439/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/439/2021-16 zo dňa 07.12.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 239/2021 zo dňa 14.12.2021 s účinkami vyhlásenia 15.12.2021, značka záznamu:
K067891, bol na majetok dlžníka Rudolf Palo, nar. 16.10.1961, trvale bytom Februárová 945/20, 958 01
Partizánske (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Mgr. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu
Rudolf Palo, nar. 16.10.1961, trvale bytom Februárová 945/20, 958 01 Partizánske týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica
nad Váhom, a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu,
mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.

Dubnica nad Váhom, 15.12.2021
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K069259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palo Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 945 / 20, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1961
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/439/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/439/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/439/2021-16 zo dňa 07.12.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 239/2021 zo dňa 14.12.2021 s účinkami vyhlásenia 15.12.2021, značka záznamu:
K067891, bol na majetok dlžníka Rudolf Palo, nar. 16.10.1961, trvale bytom Februárová 945/20, 958 01
Partizánske (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového
účtu – SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7
a ods.11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
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V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Dubnica nad Váhom, 15.12.2021
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K069260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palo Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 945 / 20, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1961
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/439/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/439/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Rudolf Palo, nar.
16.10.1961, trvale bytom Februárová 945/20, 958 01 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že
na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38OdK/439/2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 239/2021 zo dňa 14.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Mgr.
Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Rudolf Palo, born on 16.10.1961, residence Februárová 945/20, 958 01 Partizánske is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/439/2021 published in the
Commercial bulletin No. 239/2021 on the 14th of December 2021 information that the bankruptcy on
assets of bankrupt was declared and simultaneously Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4,
018 41 Dubnica 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 povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/439/2021 a v jednom rovnopise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi na adresu Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica 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. 38OdK/439/2021 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica
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 (§28ods.3ZKR).
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
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
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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).
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 Dubnici nad Váhom, dňa 15.decembra 2021
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In Dubnica nad Váhom, on 15th of December 2021
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K069261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Augustín Ťapuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andač 49, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/144/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/144/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Ing. Augustín Ťapušík, nar. 16.3.1966, bytom Andač 49, 951 42 Zbehy, som na
základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 29 Odk/144/2021, zo dňa 05.10.2021, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 12.10.2021, v Obchodnom vestníku č.
196/2021.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K069262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 1814/15, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1976
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/162/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/162/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Monika Tóthová, nar.: 24.03.1976, trvale bytom: Pri Mlyne
1814/15, 951 15 Mojmírovce, spisová značka: 31OdK/162/2021(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
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Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K069263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceho Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopniská 590 / 17, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/174/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/174/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Marek Maceho, nar.: 10.10.1979, trvale bytom: Konopniská
590/17, 951 35 Veľké Zálužie, spisová značka: 31OdK/174/2021(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K069264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švecová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 358/10, 941 43 Dolný Oháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1973
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/195/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/195/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Erika Švecová, nar.: 16.04.1973, trvale bytom: Domovina
358/10, 941 43 Dolný Ohaj, spisová značka: 28OdK/195/2021(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
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správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K069265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 290, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/202/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/202/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Jozef Virág, nar.: 02.06.1983, trvale bytom: Šarovce 290, 935
52 Šarovce, obchodné meno: Jozef Virág - DODO, miesto podnikania: Šarovce 290, 935 52 Šarovce,
IČO: 40 313 514, spisová značka: 23OdK/202/2021 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K069266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Mezei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 184, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/285/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/285/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Alexander Mezei, nar.04.05.1965, bytom 943 55 Bruty 184, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 28 OdK/285/2021, že
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01 Vráble, v pondelok
až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu Levická
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886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: eriksolar07@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0908 077 464.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2
ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K069267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schingler Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal nad Žitavou 20, 941 62 Michal nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/42/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/42/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Roman Schingler, nar.: 08.01.1985, trvale bytom Michal nad Žitavou 20,
941 62 Michal nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v 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. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 26.01.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 17.08.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Roman Schingler, nar.:
08.01.1985, trvale bytom Michal nad Žitavou 20, 941 62 Michal nad Žitavou, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Roman Schingler, nar.: 08.01.1985, trvale
bytom Michal nad Žitavou 20, 941 62 Michal nad Žitavou, občan SR, vedený Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.
23OdK/42/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K069268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
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Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/216/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/216/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Jana Poláková, nar.:
02.03.1969, bytom 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
29OdK/216/2021-17 zo dňa 09.12.2021, zverejnené v OV č. 240/2021 dňa 15.12.2021, týmto oznamujeme, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod.
Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk ,
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K069269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/216/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/216/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Jana Poláková, nar.:
02.03.1969, bytom 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
29OdK/216/2021-17 zo dňa 09.12.2021, zverejnené v OV č. 240/2021 dňa 15.12.2021, týmto oznamuje číslo účtu
úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010
3308. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K069270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/216/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/216/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Invitation to foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Jana Poláková,
nar.: 02.03.1969, bytom 945 01 Komárno, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/216/2021-17 zo dňa 09.12.2021 bol vyhlásený konkurz a dlžníčka sa
zbavuje dlhov.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Jana Poláková, born 02.03.1969, domicile 945 01 Komárno, Slovak Republic
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No.
29OdK/216/2021-17 dated of 9. December 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts has been declared
and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 240/2021 dňa 15.12.2021. Dňom
16.12. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 240/2021 on 15. December 2021. Bankruptcy
was declared on of 16. December 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
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application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
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16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). 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).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Prvý správcovský dom,
komplementár/ unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

the

debtor's

manager,

JUDr.

Kamil

Beresecký,

K069271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péter Filakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 218, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 09.12.2021, č.k. 28OdK/283/2021,
konkurz na dlžníka Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 946 39 Iža. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021, č. OV 240/2021, č. zverejnenia K068165, na strane 85 až 88.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. +421 905 328 946.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E - mail : office@majoran.sk

K069272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péter Filakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 218, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 09.12.2021, č.k. 28OdK/283/2021,
konkurz na dlžníka Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 946 39 Iža. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021, č. OV 240/2021, č. zverejnenia K068165, na strane 85 až 88.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 282832021 Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 28OdK/283/2021 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera aj označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásenie
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
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od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K069273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péter Filakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 218, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2021
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»
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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”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Péter Filakovský, nar. 04.02.1997, bytom Iža 218, 94639 Iža,
Slovenská republika, (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika,
sp. zn. 28OdK/283/2021 zo dňa 09.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Péter Filakovský, born on 4 February 1997,
domicile Iža 218, 94639 Iža, Slovak Republic, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that
with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No. 28OdK/283/2021, dated December
9,2021, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021. Dňom 16.12.2021
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published on 15 December 2021. Bankruptcy was declared
on 16 December 2021.
Nárok sa uplatňuje v konkurze podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky - zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/. Nárok sa uplatňuje na základe prihlášky /§ 28 ods. 1
a),b),c) ZKR/. V konkurznej prihláške sa podávajú pohľadávky podľa § 166a) ods.1 písmeno a), b) c) ZKR,
vrátane pohľadávok, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj vykonateľných pohľadávok vrátane tých, ktoré boli
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
The claim is filed in bankruptcy according to the legal laww order valid in the territory of the Slovak
Republic - Act No. 7/2005 Z.z.. on Bankruptcy and Restructuring /hereinafter ZKR/. The claim is based on
the application /§ 28 (1) a),b),c) ZKR/. The insolvency application shall file claims pursuant to § 166a) (1)
a), b) c) ZKR, including claims that have already been submitted to the court as well as enforceable
claims, including those enforced by enforcement or execution. It is also possible to file a claim that has
not been affected by debt relief by bankruptcy.
Veriteľ zabezpečeného úveru na bývanie je oprávnený podať žiadosť, iba ak je pohľadávka na úver na bývanie už
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splatná v celom rozsahu alebo ak uplatnil zabezpečený veriteľ, ktorého bezpečnostné právo je skoršie v poradí.
Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený požadovať uspokojenie
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu bezpečnostného práva, alebo ak odpustenie dlhu bolo zrušené z
dôvodu nečestného úmyslu dlžníka.
The creditor of the secured home loan shall only be entitled to file an application if the claim for the home
loan is already due in its entirety or has been exercised by the secured creditor whose security right is
earlier. If the secured claim is not filed, the secured creditor shall be entitled to request the satisfaction of
the secured claim only from the subject of the Security Act or if the debt relief is canceled due to the
debtor's dishonest intent.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená /§ 167l ods. 2 ZKR/
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured /§167l
sec. 2 ZKR/.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report /§ 199 sec. 9 second sentence ZKR/.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Použije sa
vzor „Prihláška pohľadávky“ a ak je pohľadávok viac, tak vzor „Prihláška nezabezpečených pohľadávok“/.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška pohľadávky“ shall be used and, if there are more claims, the pattern
shall be used „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“. Registration must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application
are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature /§ 29 sec. 1 ZKR/.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva /§ 9 ods. 2 ZKR/. Vzor tlačiva je k
dispozícii na stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. „Použije sa
vzor „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right /§ 29 sec. 2 ZKR/. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care /§ 29 sec. 5 ZKR/
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje /§ 29 ods. 6 ZKR/.
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
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delivered only by publishing them in the Commercial report /§ 29 sec. 8 BRA/.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended /§ 30 sec. 2 ZKR/.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka / bankruptcy truste
Kontaktné údaje / Contact information :
Kancelária správcu/Bankruptcy Trustee Office: Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovenská republika/Slovak
Republic
Telefón / Phone : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K069274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažik Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 190, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
Považská 18, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/223/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/223/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eduard Gažik, nar. 02.05.1982, bytom Lontov č.
190, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zverejňuje súpis majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty:
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka, som zistila, že dlžník nie je vlastníkom
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty v zmysle §167h ZoKR.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze,
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
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V Nových Zámkoch dňa 14.12.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K069275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Sobek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Corvina 1961/37, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/72/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/72/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty: V Obchodnom vestníku č. 145/2021 zo dňa 29.07.2021 boli
zverejnené nasledovné položky súpisu všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti NOVATOR ADVERTISING, s.r.o., Lazaretská 4. 811 06 Bratislava , IČO:
35860529, register: obchodný register OS Bratislava., odd.-Sro, vl.č.- 29102/B, dlžník je jediný spoločník a
konateľ spoločnosti, ; súpisová hodnota majetku: 6 639,- EUR
Deň zapísania majetku: 23.7.2020 Dôvod zapísania majetku: podľa § 167j ods 1. a) ZKR vylučuje súpisové
zložky:
Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti NOVATOR ADVERTISING, s.r.o., Lazaretská 4. 811 06 Bratislava , IČO:
35860529, register: obchodný register OS Bratislava., odd.-Sro, vl.č.- 29102/B, dlžník je jediný spoločník a
konateľ spoločnosti, ; súpisová hodnota majetku: 6 639,- EUR
zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníkaIng. Jozef Sobek, nar. 23.09.1974, bytom Sídl. M. Corvina 1961/37,
932 01 Veľký Meder , sp.zn: 31OdK/72/2021-19 a to z dôvodu, že sa uvedená položka sa nepodarila speňažiť ani
v treťom kole ponukového konania. Ing. Aneta Ponesz, správca

K069276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Grimbel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 494, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/235/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/235/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.10.2021, sp.zn: 27OdK/235/2021 - 18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 206/2021 dňa 26.10.2021.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 27OdK/235/2021 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K069277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mucina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolta 609, 941 33 Kolta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Vladimír Mucina, nar. 09.03.1957, bytom Kolta 609, 941 33 Kolta,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Vladimír Mucina, s miestom podnikania Kolta 609, 941 33
Kolta, IČO: 34 964 576, č.k. 31OdK/142/2021, týmto oznamuje vyhodnotenie II .kola verejného ponukového
konania :
Na základe podmienok II. kola verejného ponukového konania vyhláseného v OV č. 227/2021 zo dňa
26.11.2021 na odpredaj majetku dlžníka, ktorý je zaradený do všeobecnej konkurznej podstaty a to v rozsahu
nehnuteľných vecí :
1. Súpisová zložka č.1 – Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti evidované
na liste vlastníctve:

súpisová zložka č. 1.1.

LV 2338, k.ú. Chtelnica

pozemok parc.č.1514, parc.reg. „E-KN“ o výmere 5633m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.2338, pre k.ú. Chtelnica spoluvlastnícky podiel 2/10 k celku

súpisová zložka č. 1.2

LV 3498 k.ú. Chtelnica

pozemok parc.č.1183, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4974m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.3498 pre kú. Chtelnica spoluvlastnícky podiel 2/10 k celku
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LV 3610 k.ú. Chtelnica

pozemok parc.č.1341, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4931m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.3610 pre kú. Chtelnica spoluvlastnícky podiel 2/10 k celku

Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku, súpisová zložka č. 1.1 až 1.3:
dvetisícštyristodeväťdesiat eur

2 490,-€, slovom:

Minimálna kúpna cena za súpisovú zložku č. 1.1 až 1.3 v II. kole VPK bola určená na sumu:
1 857,50€, slovom: jedentisícosemstopäťdesiatsedem EUR a päťdesiat eurocentov
_________________________________________________________________________________

súpisová zložka č. 1.4

LV 1204 k.ú. Veselé

pozemok parc.č.1407, parc.reg. „E-KN“ o výmere 11619m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1204 pre kú. Veselé, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku

Súpisová hodnota súboru
štyritisícšesťstopäťdesiat eur

nehnuteľného

majetku,

súpisová

zložka

č.

1.4:

4

650,-€,

slovom:

Minimálna kúpna cena za súpisovú zložku č. 1.4 bola určená v II.kole VPK na sumu: 3 487,50€, slovom:
tritisícštyristoosemdesiatsedem EUR a päťdesiat eurocentov
_______________________________________________________________________

2. Súpisová zložka č.2 – Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti evidované na
liste vlastníctve:

súpisová zložka č. 2.1.

LV 2037 k.ú. Dedinka

pozemok parc.č.129/52, parc.reg. „C-KN“ o výmere 70m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.2037, pre k.ú. Dedinka, spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
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LV 371 k.ú. Dedinka

a) pozemok parc.č.129/24, parc.reg. „C-KN“ o výmere 121m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
b) pozemok parc.č.129/39, parc.reg. „C-KN“ o výmere 81m2, označené na LV ako záhrada, evidované na LV
č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
c) pozemok parc.č.129/40, parc.reg. „C-KN“ o výmere 97m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
d) pozemok parc.č.129/41, parc.reg. „C-KN“ o výmere 95m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
e) pozemok parc.č.129/43, parc.reg. „C-KN“ o výmere 86m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
f) pozemok parc.č.129/44, parc.reg. „C-KN“ o výmere 83m2, označené na LV ako zastavaná plocha a nádvorie,
evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
g) pozemok parc.č.129/45, parc.reg. „C-KN“ o výmere 82m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
h) pozemok parc.č.129/46, parc.reg. „C-KN“ o výmere 82m2, označené na LV ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
i) pozemok parc.č.129/47, parc.reg. „C-KN“ o výmere 79m2, označené na LV ako zastavaná plocha a nádvorie,
evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
j) pozemok parc.č.129/48, parc.reg. „C-KN“ o výmere 74m2, označené na LV ako zastavaná plocha a nádvorie,
evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
k) pozemok parc.č.129/49, parc.reg. „C-KN“ o výmere 71m2, označené na LV ako zastavaná plocha a nádvorie,
evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku
l) pozemok parc.č.129/51, parc.reg. „C-KN“ o výmere 79m2, označené na LV ako zastavaná plocha a nádvorie,
evidované na LV č.371, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 3/93 k celku

Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku, súp. zložka č. 2.1 až 2.2:
eur

355€, slovom: tristopäťdesiatpäť

Minimálna kúpna cena za súpisovú zložku č. 2.1 až 2.2 bola určená v II.kole VPK na sumu:
slovom dvestošesťdesiatšesť EUR a dvadsaťpäť eurocentov

266,25€,

_______________________________________________________________________________________
Súpisová zložka č. 2.4.

LV 1984 k.ú. Dedinka

pozemok parc.č.2252, parc.reg. „C-KN“ o výmere 4958m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1984, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku

Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku súpisová zložka č. 2.4: 4 000,-€, slovom: štyritisíc eur
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Minimálna kúpna cena za súpisovú zložku č. 2.4 bola určená v II. kole VPK na sumu: 3.000,-€, slovom:
tritisíc EUR

Na základe podmienok II. kola verejného ponukového konania bolo do kancelárie správcu doručených 6 obálok
s označením „KONKURZ - Vladimír Mucina – neotvárať“.
Dňa 15.12.2021 správca v zmysle podmienok II. kola ponukového konania uverejneného v OV č. 227/2021
doručené obálky otvoril a dňa 15.12.2021 pristúpil k vyhodnoteniu ponúk:
Najvyššia ponuka:
Súpisová zložka č. 2.4.

LV 1984 k.ú. Dedinka

pozemok parc.č.2252, parc.reg. „C-KN“ o výmere 4958m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1984, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku
Najvyššia ponúknutá suma: 3277,-€

súpisová zložka č. 1.4

LV 1204 k.ú. Veselé

pozemok parc.č.1407, parc.reg. „E-KN“ o výmere 11619m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1204 pre kú. Veselé, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku
Najvyššia ponúknutá suma: 3500,-€

Víťaznými záujemcami II. kola ponukového konania sa stali :

a) Súpisová zložka č. 2.4.

LV 1984 k.ú. Dedinka

pozemok parc.č.2252, parc.reg. „C-KN“ o výmere 4958m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1984, pre k.ú. Dedinka spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku

JUDr. Ing. Patrik Kristian, ktorý ponúkol za vyššie uvedenú súpisovú zložku najvyššiu kúpnu cenu a to 3277,-€,
slovom: tritisícdvestosedemdesiatsedem EUR. Ponuka bola doručená do kancelárie správcu dňa 06.12.2021.
Zábezpeka za vyššie uvedenú zložku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny bola uhradená na správcovský
účet dňa 02.12.2021. Víťazný záujemca II. kola ponukového konania je povinný v lehote 15 dní uhradiť
rozdiel medzi
zábezpekou
a ponúknutou
kúpnou
cenou
teda
sumu
2949,3€,
slovom:
dvetisícdeväťstoštyridsaťdeväť EUR a tridsať eurocentov na správcovský účet vedený v SLSP a.s. č.ú.
SK 15 0900 0000 0051 8252 1650 variabilný symbol: 311422021, pozn.: doplatok kúpnej ceny zložka č. 2.4

b) súpisová zložka č. 1.4

LV 1204 k.ú. Veselé

pozemok parc.č.1407, parc.reg. „E-KN“ o výmere 11619m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na LV
č.1204 pre kú. Veselé, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku
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OSW s.r.o., so sídlom Vladimíra Clementisa 6645/26, 917 01 Trnava, IČO: 50 13 742, ktorý ponúkol za vyššie
uvedenú súpisovú zložku najvyššiu kúpnu cenu a to 3500,-€ slovom: tritisácpäťsto EUR. Ponuka bola
doručená do kancelárie správcu dňa 02.12.2021. Zábezpeka za vyššie uvedenú zložku vo výške 10%
z navrhovanej kúpnej ceny bola uhradená na správcovský účet dňa 29.11.2021. Víťazný záujemca II. kola
ponukového konania je povinný v lehote 15 dní uhradiť rozdiel medzi zábezpekou a ponúknutou kúpnou
cenou teda sumu 3150,-€, slovom: tritisícjednostopäťdesiat EUR na správcovský účet vedený v SLSP a.s.
č.ú. SK 15 0900 0000 0051 8252 1650 variabilný symbol: 311422021, pozn.: doplatok kúpnej ceny zložka č.
1.4

Boli dodržané všetky podmienky vyhlásené v II. kole ponukového konania uverejneného v OV č.227/2021 dňa
26.11.2021.

Neúspešným záujemcom správca dňa 15.12.2021 vrátil zábezpeky na bankový účet, z ktorého boli uhradené
resp. ktoré boli uvedené záujemcom v ponuke.

V Nových Zámkoch dňa 15.12.2021

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K069278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5290 / 6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/189/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/189/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Roland Farkaš, nar. 18.03.1976, bytom Šoltésovej 6, Nové Zámky
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je hnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka a to: Hnuteľná vec - mobilný telefón Samsung Galaxy S5, výr.číslo S/NBF8F42
AC 48 H, súpisová hodnota 70€, majetok podliehajúci konkurzu - vec patriaca dlžníkovi
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v uzatvorenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/189/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská, správca, Pribinova 9, 940
01 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky 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:
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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) 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
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom 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 70,- €.
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.
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 SK07 0900 0000 0051 5140 1381 , variabilný symbol: 311892021
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 do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania. 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 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 z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania do vlastníctva záujemcu bude znášať úspešný záujemca ponukového
konania.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

K069279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogl Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná II 747 / 78, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II., Beladice 747/128 v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
2. kolo

ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je hnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka a to: nákladné vozidlo ťahač návesu, SCANIA R
124LA, ev.č.LM 633 BR, nepojazdné, vrak, rok výroby 1996
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Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
uzatvorenej obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/29/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA
NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky 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
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom 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 800,- €.
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.
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 SK44 0900 0000 0051 5139 8581 ,
variabilný symbol: 28292021
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 do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania. 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.
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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 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 z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca,
ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s
jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania do vlastníctva záujemcu bude znášať
úspešný záujemca ponukového konania.
Prepis motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel zabezpečí na svoje náklady úspešný záujemca
ponukového konania, a to na základe splnomocnenia, ktoré mu správca udelí. Za účelom získania bližších
informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

K069280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Csuvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Svätého Jakuba 271/2, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/288/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/288/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Peter Csuvara, nar.: 23.08.1978, bytom: Námestie Svätého Jakuba č.
271/2, 937 01 Želiezovce (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 27OdK/288/2021, 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 15.12.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K069281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Csuvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Svätého Jakuba 271/2, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/288/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/288/2021
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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. 27OdK/288/2021 zo dňa
08.12.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 240/2021 zo dňa 15.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Csuvara, nar.: 23.08.1978, bytom: Námestie Svätého Jakuba č. 271/2, 937 01 Želiezovce
(ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č.
4, 949 01 Nitra
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 27OdK/288/2021, dated 08.12.2021, published in Commercial
Journal No. 240/2021 on 15.12.2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Námestie Svätého Jakuba č. 271/2, 937 01 Želiezovce, 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
16.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

15.12.2021. Dňom
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This resolution of the District Court Nitra was published on 15.12.2021. The bankruptcy was declared on
16.12.2021.
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).
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 15.12.2021 / In Nitra on 15.12.2021
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

K069282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Csuvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Svätého Jakuba 271/2, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/288/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/288/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Peter Csuvara, nar.: 23.08.1978, bytom: Námestie Svätého Jakuba č.
271/2, 937 01 Želiezovce (ďalej len „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.:
27OdK/288/2021, 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 15.12.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K069283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krátka Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičová 40, 951 15 Štefanovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/232/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/232/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Ľubica Krátka, nar. 29.07.1952, bytom Štefanovičová 40, 951 15
Štefanovičová, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/232/2021 týmto v
zmysle § 167l ods. 3 ZKR o z n a m u j e m, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 06.12.2021 doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 2 nezabezpečeného
veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, BNP PARIBAS PEERSONAL FINANCE SA, so sídlom
Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločností
pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA pobočka zahraničnej banky, Slovensko, v prihlásenej sume 1.943,37 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K069284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bogdánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sazdice 67, 935 85 Sazdice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/201/2021 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/201/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Andrea Bogdánová, nar. 04.12.1981, bytom 67, Sazdice, č.k.
29OdK/201/2021, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu – Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.
V Nových Zámkoch, dňa 15.12.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K069285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bogdánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sazdice 67, 935 85 Sazdice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/201/2021 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/201/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Andrea Bogdánová, nar. 04.12.1981, bytom 67, Sazdice, č.k.
29OdK/201/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, 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 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V Nových Zámkoch, dňa 15.12.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K069286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Chlebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/34/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Vladimír Chlebo, nar. 06.02.1968, bytom Ul. M. R.
Štefánika 467/51, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Vladimír Chlebo, s
miestom podnikania Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, IČO: 43 036 945, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/34/2021, 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: Školská 13, 936 01
Šahy v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30
hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, elektronickou poštou na e-mailovú adresu: dobos.spravca@gmail.com, prípadne telefonicky na:
+421 904 557 344
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K069287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Chlebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/34/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/34/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka: Vladimír Chlebo, nar. 06.02.1968, bytom Ul. M.
R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Vladimír Chlebo,
s miestom podnikania Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, IČO: 43 036 945, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/34/2021, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý
môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky - číslo účtu je: IBAN: IBAN: SK58
0900 0000 0051 7127 3823 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.

K069288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Chlebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/34/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/34/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Vladimír Chlebo, nar. 06.02.1968, bytom Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Vladimír Chlebo, s miestom podnikania Ul. M. R. Štefánika
467/51, 934 01 Levice, IČO: 43 036 945 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 30OdK/34/2021 zo dňa 30.11.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2021 zo dňa
06.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Vladimír Chlebo, born on 06.02.1968,
permanent adress Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, Business name: Vladimír Chlebo, Registered
seat: Ul. M. R. Štefánika 467/51, 934 01 Levice, Identification number: 43 036 945, our duty is to inform
you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/34/2021 on the 30.11.2021 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 233/2021 from 06.12.2021 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and appointed PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 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 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).
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA., správca / trustee

K069289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovácsová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 205, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/154/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/154/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 29OdK/154/2021-18 zo dňa 8.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky bola ustanovená za správcu dlžníkovi, a to, Iveta
ROVÁCSOVÁ, nar. 30.1.1975, bytom Částa 205, 946 03 Kolárovo. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 199/2021 zo dňa 15.10.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 15.12.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDR. Vlasta Suchanová, správca

K069290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kršáková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 487 / 14, 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/56/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Zdenka Kršáková, nar. 05.01.1986, Ľ Štúra č. 487/14, Volkovce, dňa
04.02.2020 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,v celkovej výške:
40.128,10 EUR.

Mgr. Erik Štorek, Správca

K069291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 129, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2021 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Gejza Horváth, nar. 08.07.1980, bytom Preseľany nad Ipľom 129, 936
01 Šahy, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu – Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.
V Nových Zámkoch, dňa 15.12.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K069292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 129, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2021 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Gejza Horváth, nar. 08.07.1980, bytom Preseľany nad Ipľom 129, 936
01 Šahy, č.k.: 28OdK/263/2021, 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 Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, 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 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V Nových Zámkoch, dňa 15.12.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K069293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENZA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 896
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2021 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 28 ods.3 ZKR, že do kancelárie (ES) správcu bola doručená po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
dňa 15.12.2021 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa HS HSV s.r.o. so sídlom Hroncova 2,
Košice, SR, IČO: 36203611 v celkovej výške 80.618,27 EUR, ktoré zapísal do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 15.12.2021
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K069294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Denisa Szárazová, nar. 04.03.1975, trvale bytom Nám. republiky
2784/1, 940 02 Nové Zámky, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K069295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Denisa Szárazová, nar. 04.03.1975, trvale bytom Nám. republiky
2784/1, 940 02 Nové Zámky (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Denisa
Szarazova.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K069296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2021
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
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
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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
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: Denisa Szárazová, nar. 04.03.1975, trvale bytom Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové
Zámky (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/287/2021 zo
dňa 09.12.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu súd ustanovil
KASATKIN Recovery, k. s.
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: Denisa Szárazová, born on
04.03.1975, residence at Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform
you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no: 23OdK/287/2021, dated as of December 09, 2021,
(hereinafter the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed
KASATKIN Recovery, k.s. as the 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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, ktorý́́ 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).
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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
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:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný́;
c. 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;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
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e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo
výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa
dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
h. 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
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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
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
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1.1 2. Priezvisko / Family name: Szárazová
1.1.3. Meno / Name: Denisa
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): 04.03.1975
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Nám. republiky 2784/1
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 940 02 Nové Zámky
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): 17.12.2021
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Nitra / District court Nitra
2.3.2. Adresa / Adress: Štúrova 9
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 949 68 Nitra
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 23OdK/287/2021
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: KASATKIN Recovery, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Svätoplukova 1
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 940 02 Nové Zámky
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: recovery@kasatkin.sk
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.
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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
· 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
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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 práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
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
· 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
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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.
KASATKIN Recovery, k.s., správca / insolvency practitioner

K069297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednáriková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 196, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/112/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/112/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom správcovskej kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2007 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Alica
Bednáriková, nar. 30.07.1969, bytom Semerovo 196, 941 32 Semerovo (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovnej
inej majetkovej hodnoty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 164/2021 zo dňa 25.08.2021.
Iná majetková hodnota:

Typ majetku

Peňažná
pohľadávka

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Vyrovnací podiel - zánik účasti úpadcu ako
spoločníka v spoločnosti RYVOS, s.r.o., so sídlom
Semerovo 196, 941 32 Semerovo, IČO: 447 607
2500.00
10, zápis v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
24453/N, ktorého obchodný podiel bol vo veľkosti
50 %

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

Nie

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Alica Bednáriková – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po
zverejnení oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym
kalendárnym dňom o 16:00 hod. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok,
predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 16:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do
skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať (ďalej len
„Vyrovnací podiel“)
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Farská 30, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN : SK07 5600 0000 0014 7904 5001, ,
zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorý
záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke
platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za vyrovnací podiel - Alica

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

330

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Bednáriková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR, pričom minimálna kúpna cena je vo výške 2.500 €
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá cena.
V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení
predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom
bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových
ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Správca si vyhladzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca získať od správcu na tel: 0905 187 803 alebo
prostredníctvom mailu zaslaného na: ivana.duchonova@gmail.com.
S úctou
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K069298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednáriková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 196, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/112/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/112/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie – 3. kolo
Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, ako správca majetku úpadcu: Alica
Bednáriková, nar. 30.07.1969, trvale bytom Semerovo 196, 941 32 Semerovo, podnikajúca pod obchodným
menom: Alica Bednáriková, s miestom podnikania Semerovo 196, 941 32 Semerovo, IČO: 411 296 44 (ďalej ako
„úpadca“) v súlade s ust. §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. §167p a nasl. ZKR vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj nižšie špecifikovanej inej majetkovej hodnoty úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 4,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 164/2021 dňa 25.08.2021 (ďalej spolu ako „majetok“ alebo
„predmet verejného ponukového konania“).
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania.
1. Predmetom verejného ponukového konania je iná majetková hodnota – obchodný podiel:
Por.č. Typ majetku

4.

Podstata

Iná majetková
hodnota
Všeobecná
obchodný
podstata
podiel

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

Obchodný podiel v spoločnosti ASC Services s.r.o., so sídlom Semerovo 593, 941 32
Semerovo, IČO: 516 805 13, zápis v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45555/N, vo
veľkosti 100%, spoluvlatnícky podiel: 1/1 k celku

5000

2. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je individuálne majetkové právo.
3. Záväzné ponuky záujemcov o uzatvorenie kúpnych zmlúv, predmetom ktorých bude nadobudnutie predmetu
verejného ponukového konania ako celku, musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu Mgr. Ivana Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika v zalepenej
obálke opatrenej nápisom „Konkurz Alica Bednáriková – záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý bude vrátená kúpna cena v
prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
5. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
6. Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená.
7. Ponuka záujemcu musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie inej majetkovej hodnoty, ktorá predstavuje
predmet tohto verejného ponukového konania, t.j. ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetu tohto
verejného ponukového konania.
8. K ponuke na odkúpenie majetku je záujemca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom povinný priložiť originál výpisu z obchodného registra, či iného príslušného registra nie starí ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná priložiť overenú fotokópiu občianskeho preukazu.
9. V prípade, ak má záujemca nadobudnúť predmetný majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
záujemca priloží aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku.
10. Záujemca je povinný zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
bankového účtu: SK07 5600 0000 0014 7904 5001 vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.. Do správy pre
prijímateľa je potrebné uviesť: 31OdK/112/2021 VPK 3 a priezvisko záujemcu.
11. Na ponuky, pri ktorých nebude v lehote určenej na predkladanie ponúk zložená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
12. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca získať od správcu na tel: 0905 187 803 alebo
prostredníctvom mailu zaslaného na: ivana.duchonova@gmail.com.
13. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
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podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
14. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu verejného
ponukového konania, s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
15. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom kúpnej zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s
prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného ponukového konania.
16.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K069299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skalnický Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves nad Žitavou -, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/204/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/204/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrej Skalnický, nar. 01.06.1994, bytom Nová Ves
nad Žitavou, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 15:00 hod. Termín je
potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle: +421 911 370 501 alebo e-mailom na:
majercik@majercikpartners.sk.

JUDr. Marek Majerčík, správca

K069300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skalnický Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves nad Žitavou -, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/204/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/204/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrej Skalnický, nar. 01.06.1994, bytom Nová Ves
nad Žitavou, v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky možno zložiť na bankový účet: SK50 1100 0000 0029 4509
6338.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

JUDr. Marek Majerčík, správca

K069301
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

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:

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 oznamuje, že dlžník je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľností vo veľkosti 7/8 k celku, zapísaných na LV č. 9889, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne
územie Komárno.

Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 166d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) - rodinný dom súp. č. 23, ktorý je postavený na
pozemku parc. reg. „C“ č. 12711 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2, zapísané na LV č. 9889, okres
Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve dlžníka v podiele
7/8 k celku, pričom z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka je
okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.

V zmysle ust. § 166d ods. 1 a 2 ZKR nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej
obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v
zozname majetku ako svoje obydlie. Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade
bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou
obydlia je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka stanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR č. 45/2017 Z.z. sumu 10.000,00 EUR.

V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.

Správca podstaty vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel dlžníka na nehnuteľnostiach predstavujúcich
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia dlžníka odhadom s prihliadnutím na trhovú hodnotu obdobných nehnuteľností
v rovnakom mieste a čase určil na sumu 9.000 EUR (súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 126/2021
zo dňa 01.07.2021 v spojení s opravou súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 240/2021 zo dňa
15.12.2021). Správca dospel k záveru, že uvedený majetok dlžníka má nižšiu hodnotu ako je nepostihnuteľná
hodnota obydlia a že s prihliadnutím na ust. § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, nakoľko by
z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a nákladov speňaženia nebolo možné uspokojiť ani
sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.

Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s
overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, správca bude vychádzať z
takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. § 167o ZKR.

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

K069302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semseiová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 770, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/287/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/287/2021
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Magdaléna Semseiová, nar. 29.07.1967, bytom
Zlatná na Ostrove 770, 946 12 Zlatná na Ostrove, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 7, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do
15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle: +421 911 370 501 alebo e-mailom na:
majercik@majercikpartners.sk.

JUDr. Marek Majerčík, správca

K069303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semseiová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 770, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/287/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/287/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Magdaléna Semseiová, nar. 29.07.1967, bytom
Zlatná na Ostrove 770, 946 12 Zlatná na Ostrove, v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32
ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že kauciu pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky možno zložiť na bankový účet: SK50
1100 0000 0029 4509 6338.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

JUDr. Marek Majerčík, správca

K069304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lencz Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Hrnčiarovce ,, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/229/2021 S1868
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

336

Obchodný vestník 243/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Okresný súd Nitra
28OdK/229/2021
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Milan Lencz, nar. 05.09.1958, trvalý pobyt 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
prechodne bytom Čaradice 144, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K069305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lencz Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Hrnčiarovce ,, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/229/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/229/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Milan Lencz, nar. 05.09.1958, trvalý pobyt 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
prechodne bytom Čaradice 144, týmto oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K069306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kavarnik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 16, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2021 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č.4 peňažná pohľadávka z účtu: finančné prostriedky vo výške 4.640-€ zaistené v trestnej veci vedenej
na OS KE1, 6T/3/2021. Prostriedky sa stále nachádzajú na účte Okresného súdu Košice 1.
Súpisová hodnota 4.640,00-€

JUDr.Juraj Špirko, správca

K069307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budjačová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klubina 87, 023 04 Klubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1988
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/97/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/97/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691 správca dlžníka: Mária Budjačová,
bytom Klubina 87, 023 04 Klubina, Slovenská republika, dát. nar.: 12. 1. 1988 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Mária Budjačová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kremeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 3094/16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/105/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/105/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Peter Kremeň, nar. 20.09.1983, trvale bytom Smreková 3094/16, 010 07 Žilina,
Slovensko, sa k o n č í .
Dôvod:
V priebehu konkurzu nebol zistený žiadny majetok dlžníka. Z poukazom na túto skutočnosť, a existenciu
pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty nepokryje náklady konkurzu, ktoré
predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok Peter Kremeň, nar. 20.09.1983,
trvale bytom Smreková 3094/16, 010 07 Žilina, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods. 1, druhá veta ZKR
zrušuje.

K069309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leška Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 1303 / 15, 812 29 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Peter Leška, nar.:
30.11.1987, trvale bytom Tekovská 1303/15, 821 09 Bratislava- Ružinov, t. č. vo výkone trestu odňatia
slobody v ÚZVJS Bratislava, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3K/20/2021, týmto
v súlade s § 32 ods. 7 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 môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok,
ktorým je účet vedený vo SLSP, a.s., IBAN: SK73 0900 0000 0051 8587 4769.

V Žiline dňa 10.12.2021
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JUDr. Tomáš Šufák, správca

K069310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tvorík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duľov 561, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/86/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/86/2021
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
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Jozef Tvorík, nar.
04.02.1951, trvale bytom Mútne 561, 029 63 Mútne - Duľov, do 22.02.2011 podnikajúci pod obchodným
menom Jozef Tvorík STAVOTEX, s miestom podnikania Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín (do 14.02.2011
s miestom podnikania Kukučínova 814/38, 029 01 Námestovo ), IČO: 30 220 254 , v konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/86/2021, týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie
konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 15.12.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K069311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváčová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piesky 161/92, 038 41 Trebostovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/101/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/101/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: peňažný vklad
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Celková suma a mena: 20 000,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: peňažný vklad manžela dlžíčky pre účely uspokojenia pohľadávok veriteľov
Súpisová hodnota majetku: 20 000,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

V Žiline dňa 15.12.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K069312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVEL KBK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
VIšňové 627, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 601 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10K/4/2020 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok
JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca úpadcu KOVEL
KBK s.r.o., so sídlom Višňové 627, 013 23 Višňové, IČO: 47 601 981, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov boli zapísané správcom do zoznamu pohľadávok nasledujúce prihlášky veriteľov doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. Pohľadávky č. 1 - 3 veriteľa TECHBERG, s.r.o., Rudinská cesta 1330, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
36 370 410, v celkovej výške 724,89 €;
2. Pohľadávka č. 1. veriteľa Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa2, Žilina, v celkovej výške 142,59 €;
3. Pohľadávka č. 1 veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 10, Bratislava, IČO:
30807484, vo výške 16.480,60 €.
JUDr. Mária Kostolná, správca

K069313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Fuljer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 640/18, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1975
Obchodné meno správcu:
ADVOCATIS recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/100/2021 S 2024
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/100/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

ADVOCATIS recovery k.s., správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina oznamuje, že konkurz
vedený voči dlžníkovi Roman Fuljer, nar. 23.01.1975, trvale bytom 1. mája 640/18, 038 53 Turany, do 19.12.2005
podnikajúci pod obchodným menom: Roman Fuljer - STYLOPLAST, s miestom podnikania Obchodná 595, 038 53
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

341

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Turany, IČO: 40 300 501, sp. zn. 9OdK/100/2021, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K069314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörincz Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská cesta 5553/46A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2021 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové
VF3231A6215355905, rok výroby: 1997, farba: modrá

vozidlo

Peugeot Boxer, EČV:

RK830BF, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku predložený dlžníkom, výpis z
evidencie vozidiel
V Žiline dňa 15.12.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K069315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/101/2021 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/101/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Jaroslav Puška, nar.: 23.02.1975, trvale bytom Pavla Štraussa 795/5, 031 01
Liptovský Mikuláš, do 27.09.1994 podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Puška, s miestom podnikania 4.
apríla 1844/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32 599 943 , sp. zn. 2OdK/101/2021 sa v súlade s § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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K069316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvonár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papiernická 1789 / 20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – III. KOLO
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca dlžníka Peter Zvonár, nar. 18.11.1967, bytom Papiernická 1789/20, 034 01
Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Zvonár – Design d15, s miestom podnikania
Papiernická 1789/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 17 942 659
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na odpredaj cenných papierov menovaného
dlžníka:

Cenný
papier
č. 1

Emitent : Považské strojárne, a. s., Hodnota a peňažná mena: ISIN :
Miesto uloženia
Robotnícka ulica 01734, Považská 40.000 SKK/1.327,76 EUR
CS0005055151
Centrálny depozitár cenných papierov
Bystrica, SK
CFI: ESVUFB
SR, a.s., 29. agusta 1/A, 814 80
Druh CP: TC01
Bratislava 1
Forma: BEAR
Aktuálny ISIN:
CS0005055151
Počet ks: 40
Dátum platnosti: od
29.03.1993
DO: neurčito

Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
ul. Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Ponukové
konanie – Peter Zvonár - 2OdK/173/2019 „ neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK71 0900 0000 0051 6805 5905,
vedený v SLSP, a. s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo
konkurzného konania: 21732019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúknutej ceny, musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, vrátane návrhu kúpnej ceny
v eurách, doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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 v súlade s § 167p ZKR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhoduje žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
9. Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetný majetok
a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty so súhlasom dlžníka za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v tomto ponukovom konaní a v zmysle ust. §-u 167r ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi
do 10 dní od skončenia ponukového konania, bude kúpna zmluva uzatvorená s najúspešnejším
záujemcom.
10. Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním
svojich osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa §
276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnom verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákona.
Ďalšie informácie ohľadne
tsumichrastova@gmail.com.

ponukového

konania

je

možné

emailovým

podaním

na

adrese:

V Martine, dňa 13.12.2021

K069317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Bučo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poluvsie 115, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2021 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:
Položka č. 1:
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Druh súpisovej zložky: motorové vozidlo Volkswagen Polo Classic, r.v. 1997, EČV ZA890AO
Súpisová hodnota: 500,00 €
Deň zapísania majetku do súpisu: 14.12.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K069318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/110/2021 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/110/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mário Cicko, nar.: 21.09.1990, trvale bytom
mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Košarišťanova 6, 036 01 Martin - Podháj, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K069319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soukup Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadiková 97, 032 04 Beňadiková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/72/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/72/2020
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 30.03.2020, sp. zn. 1OdK/72/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jaroslav Soukup, nar. 14.06.1960, trvale bytom Beňadiková 97, 032 04 Beňadiková, do 29.04.2001
podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Soukup, s miestom podnikania Štúrova 727/11, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 10 859 292, (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
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K069320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulina Ondřej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 17, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/103/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/103/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Ondřej Kulina, nar.: 08.02.1964, trvale bytom mesto Ružomberok,
034 01 Ružomberok, adresa na doručovanie: Plavisko 73, 034 01 Ružomberok, na majetok ktorého Okresný
súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 3OdK/103/2021 zo dňa 05.10.2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku číslo 197/2021 dňa 13.10.2021, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka,
zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 1. (Pozemok) v súpisovej hodnote 148,50
€. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 232/2021 dňa 03.12.2021 pod
K065713.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 3OdK/103/2021 – POZEMOK - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Alternatívne je možné ponuku
doručiť do elektronickej schránky správcu, pričom všetky dokumenty musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom záujemcu.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (148,50 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: podmanicky@eubankrupt.sk
alebo telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
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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 v eurách;
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.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
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: SK54
8330 0000 0027 0202 9181. Správa pre prijímateľa / poznámka: 3OdK/103/2021 – POZEMOK. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K069321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/123/2021S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/123/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka Vlasta Pušková, nar. 17.03.1947, bytom Textilná 6027/8, 034 01
Ružomberok,
v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,
žiadny

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca
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K069322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Kentoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 788 782
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/85/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/85/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca Dlžníka: Pavel Kentoš, nar.
02.01.1964, trvale bytom: mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Martinská 8/28, 010 08
Žilina, do 01.06.2021 podnikajúci pod obchodným menom: Pavel Kentoš, s miestom podnikania: 010 01
Žilina (do 24.02.2011 s miestom podnikania: Medvedzie 127/2-63, 027 44 Tvrdošín), IČO: 33 788 782 (ďalej
len „Dlžník“) týmto v súlade s § 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. 10OdK/85/2021 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline, dňa 15.12.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K069323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bátorková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabové 234, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/17/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/17/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Gabriela Bátorková, nar.: 15.03.1981, trvale bytom Hrabové 234, 014 01
Bytča (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v 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. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
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Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 09.02.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 14.12.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Gabriela Bátorková, nar.:
15.03.1981, trvale bytom Hrabové 234, 014 01 Bytča, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Gabriela Bátorková, nar.: 15.03.1981, trvale
bytom Hrabové 234, 014 01 Bytča, občianka SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 10OdK/17/2021
zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K069324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lištiak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Hrádok 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/202/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca
dlžníka: Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje
konkurz Dlžníka.

V Bratislave, dňa 15.12.2021

JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K069325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Joríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 2595/21, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1991
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2021-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka ako aj vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku
dlžníka podliehajúceho konkurzu , nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Pavlína Joríková, nar. 11. 7. 1991, bytom Janka Kráľa 2595/21, 022 01 Čadca , uznesením
Okresného súdu Žilina pod č. k. 2OdK/96/2021 zo dňa 27. 9. 2021 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 15. 12. 2021

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

K069326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
-- --, 821 01 Bratislava - Ružinov, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v
ÚZVJS Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2021-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov , IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca úpadcu Ondrej Rác, nar. 22. 08. 1977, bytom Bratislava –
Ružinov, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚZVJS Želiezovce týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č. 2K 18/2021 - S1673 majú právo účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K069327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 70, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2021
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: Milan
Šipula, nar. 26.10.1977, trvale bytom Horná Štubňa 038 46, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn. 1OdK/131/2021 zo dňa 03.12.2021 (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: Milan Šipula, date of birth 26.10.1977, address Horná Štubňa 038 46, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 1OdK/131/2021, dated on 03.12.2021
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 238/2021 dňa 13.12.2021.
Dňom 14.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 238/2021 on 13.12.2021.
Bankruptcy was declared on of 14.12.2021.

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 M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, 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.
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.

K069328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 70, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2021
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: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina 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 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca

K069329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 70, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2021
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

K069330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurtík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Otročok 57, 982 62 Otročok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Miroslav Kurtík

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

353

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

K069331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohútová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špice 28, 962 68 Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1959
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1168/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1168/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/1168/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
250/2019 zo dňa 31.12.2019, bol na majetok úpadcu Marta Kohútová, nar. 06. 07. 1959, trvale bytom Šipice
28, 962 68 Hontianske Tesáre, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, 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 § 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 nehnuteľný majetok
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 129/2021 zo dňa 07.07.2021:
súp.č.

druh zložky

dôvod
deň zapísania
zapísania do a zaradenia do
súpisu
súpisu

1

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

1.7.2021

2

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

1.7.2021

3

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

1.7.2021

popis
pozemok: parcl. č. 1041/13 o výmere 34068m2,
druh: orná pôda, okres: Krupina, obec:
HONTIANSKE NEMCE, k.ú.: Hontianske Nemce,
evidovaný na LV č. 1527, spoluvlastnícky podiel o
veľkosti: 1/10
pozemok: parcl. č. 1048/3 o výmere 66044m2, druh:
trvalý trávny porast, okres: Krupina, obec:
HONTIANSKE NEMCE, k.ú.: Hontianske Nemce,
evidovaný na LV č. 1527, spoluvlastnícky podiel o
veľkosti: 1/10
pozemok: parcl. č. 1091 o výmere 31170m2, druh:
orná pôda, okres: Krupina, obec: HONTIANSKE
NEMCE, k.ú.: Hontianske Nemce, evidovaný na LV
č. 1527, spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/10

hodnota
poznámky výťažok
v EUR

1836,-

724,-

1680,-

2. Majetok uvedený v bode 1 bol speňažený v rámci IV. kola ponukového konania, ktoré bolo zverejnené
v zmysle ust. § 167p ZKR v Obchodnom vestníku č. 219/2021 dňa 15.11.2021 pod značkou K061075. Majetok
bol predaný na základe najvyššej ponuky úspešného záujemcu vo výške 2.467,- EUR.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 prihlásili dole uvedení veritelia, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote.
Správcom zistené pohľadávky predstavujú sumu 16.164,31 EUR v členení:
1
2
3
4

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 824 96 Bratislava
BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 824 96 Bratislava
Silverside, a. s., IČO: 50 052 560, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
SPOLU

9.023,84 €
2.986,79 €
2.391,46 €
1.762,22 €
16.164,31 €

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
II. A. Výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 2.467,- 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 750,- EUR

II. C. Výpočet odmeny v zmysle Vyhl. č. 665/2005 zz
V zmysle ust. § 20 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie hnuteľnej veci alebo
nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu
jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy
výťažku do 30 eur 16 %, b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %, c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %, d) zo sumy
výťažku nad 3 330 eur 13 %, e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %, f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3
%, g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
Speňaženie nehnuteľností
Základ pre výpočet odmeny
16% zo sumy 30,00 €
15% zo sumy 270,00 €
14% zo sumy 2000 €
Spolu

2467 €
2467 €
0,48 €
15,06 €
343,20 €
358,74 €

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 predajom nehnuteľností
Základ pre výpočet súdneho poplatku
Súdny poplatok – 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku VP

2467 €
2467 €
5€

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

2467 €
358,74 €
750 €
5€
1.353,26 €
0,0837190081110793

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. ROZVRH
1
2
3
4

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 824 96 Bratislava
BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 824 96 Bratislava
Silverside, a. s., IČO: 50 052 560, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
SPOLU

9.023,84 €
2.986,79 €
2.391,46 €
1.762,22 €
16.164,31 €

755,47 €
250,05 €
200,21 €
147,53 €
1.353,26 €

Správca zároveň žiada nezabezpečených veriteľov o 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

K069332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/296/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/296/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Patrik Kaločai, nar.: 23.09. 1990, trvale bytom Veľké Teriakovce 37, 980 51
Veľké Teriakovce, obchodné meno – Patrik Kaločai, s miestom podnikania Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké
Teriakovce, IČO: 45 873 399 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 980 51 Veľké Teriakovce, IČO:
51 865 497, ktoré boli do kancelárie správcu doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

90,58 €

Celková suma:

90,58 €

Pohľadávka č. 2:
Istina:

120,04 €
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120,04 €

Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K069333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIJAS INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 25 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 193 122
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969., správca konkurznej
podstaty dlžníka MIJAS INVEST, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44
193 122 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, IČO: 42499500016 v celkovej výške 86,32,-Eur,
ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
správca konkurznej podstaty

K069334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 257/6B, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/695/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/695/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Renáta Štefanová, nar.: 14.06.1970, trvale bytom Dolná Ždaňa 257/6B,
966 01 Dolná Ždaňa (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v 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. Oznámením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

357

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 27.05.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 07.09.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Renáta Štefanová, nar.:
14.06.1970, trvale bytom Dolná Ždaňa 257/6B, 966 01 Dolná Ždaňa, kon
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Renáta Štefanová, nar.: 14.06.1970, trvale
bytom Dolná Ždaňa 257/6B, 966 01 Dolná Ždaňa, občianka SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod
sp. zn. 2OdK/695/2019 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K069335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurze.
V Banske Bystrici dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica v tomto konkurze.
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V Banske Bystrici dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
1. Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica a
2. Slovenská konsolidačná, a.s.
v tomto konkurze.
V Banske Bystrici dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hybská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/341/2021S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/341/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Mária Hybská, nar. 05.03.1969, bytom Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec, správca,
zn. správcu: S 1484. (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 15.12.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Mária Hybská, nar. 05.03.1969, bytom Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
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prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznamu .
Dňa 15.12.2021
JUDr. Zuzana Šimová, PhD. ,LL.M., správca

K069339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ľupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 1139 / 33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/324/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/324/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Ľupták, nar. 29.12.1976, trvale bytom
Strážska cesta 1139/33, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: LUST - Stanislav Ľupták, s
miestom podnikania Strážska cesta 1139/33, 960 01 Zvolen, IČO: 44189273, v konkurze vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/324/2021, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005

Prihlásená suma
60,00 EUR
415,30 EUR
3 875,26 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
5/1
5/2
5/3

V Banskej Bystrici, dňa 13.12.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K069340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CITONOVA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. L. Svobodu 1 / 0, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 638 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Správca konkurznej podstaty úpadcu CITONOVA spol. s r.o., so sídlom Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská
Bystrica, IČO: 36 638 064, oznamuje veriteľom,
že ruší konanie prvej schôdze veriteľov, ktorá sa mala konať dňa 28.12.2021 od 9.00 hod v Rimavskej Sobote,
konferenčná miestnosť na ul. Stavbárov č. 4222/2A.
Dôvodom zrušenia schôdze veriteľov sú opatrenia Vlády SR v súvislosti s pandemickou situáciou COVID 19,
zákaz zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb. (Uznesenie č. 465/2021 Z.Z.)
Konanie náhradnej prvej schôdze veriteľov sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude správcom včas
oznámený veriteľom oznámením v obchodnom vestníku.
Rimavská Sobota, 15.12.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K069341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roháč Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 21, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/277/2021 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/277/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/277/2021 z 2.9.2021 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Milan Roháč, nar. 9.4.1986, trvale bytom Lehôtka 21, 985 11 Halič, obchodné meno – Milan Roháč –
Rozvoj, s miestom podnikania Lehôtka 21, 985 11 Halič, IČO: 44234775. Zároveň súd ustanovil do funkcie
správcu dlžníka JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 514.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 173/2021 dňa 8.9.2021. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastali dňa 9.9.2021.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Roháč, nar. 9.4.1986, trvale bytom Lehôtka 21, 985 11 Halič,
obchodné meno – Milan Roháč – Rozvoj, s miestom podnikania Lehôtka 21, 985 11 Halič, IČO: 44234775
oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milan Roháč, nar. 9.4.1986, trvale
bytom Lehôtka 21, 985 11 Halič, obchodné meno – Milan Roháč – Rozvoj, s miestom podnikania Lehôtka 21, 985
11 Halič, IČO: 44234775 , zrušuje.

V Hnúšti, 15. decembra 2021

JUDr. Ján Čipka, správca
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K069342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Haferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/496/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/469/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Jana Haferová, nar. 29.06.1965, bytom Čabradský Vrbovok 96, 962 51
Čabradský Vrbovok, obchodné meno: Jana Haferová, s miestom podnikania 1. mája 1745/8, 902 01 Pezinok,
IČO: 43134530 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul.
Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do
15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na
adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K069343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Alena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M.R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/459/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. v tomto konkurze.
V Banske Bystrici dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Haferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/469/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/469/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu Jana Haferová, nar.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

362

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

29.06.1965, bytom Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok, obchodné meno: Jana Haferová,
s miestom podnikania 1. mája 1745/8, 902 01 Pezinok, IČO: 43134530, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 2OdK/469/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Jana Haferová, birt. 29.06.1965, adress Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský
Vrbovok /hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 4OdK/469/2021 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 15th of Dec. 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. 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 Restrukcturalization 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
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
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security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K069345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Haferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabradský Vrbovok 96, 962 51 Čabradský Vrbovok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/469/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/469/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Jana Haferová, nar. 29.06.1965, bytom Čabradský Vrbovok 96, 962 51
Čabradský Vrbovok, obchodné meno: Jana Haferová, s miestom podnikania 1. mája 1745/8, 902 01 Pezinok,
IČO: 43134530 s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov a to na účet vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK55
0900 0000 0051 3518 0371 s doplňujúcou poznámkou: Jana Haferová, kaucia popretia pohľadávky
2OdK/469/2021.
JUDr. Mário Keleti, správca

K069346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Alena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M.R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/459/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
V konkurznom konaní spis.zn. 5OdK/459/2018 na majetok úpadcu:
Ing. Alena Balážová, nar. 28. 03. 1966, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec, podnikajúca pod obchodným menom Ing.
Alena Balážová - ELLE, s miestom podnikania Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec, IČO: 10 865 578
Číslo súpisovej zložky majetku:
1
Opis súpisovej zložky majetku:
Osobné motorové vozidlo značka PEUGEOT, obch. názov 206, VIN:
VF32C8HXF42344693, evidenčné čislo LC988BV
Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§ 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
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Určená notárom: 200 EUR

K069347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúdeľová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastince 45, 991 08 Chrastince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/466/2021 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/466/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Erika Kúdeľová, nar. 04. 04. 1986, trvale bytom Chrastince 45, 991 08 Chrastince, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 2OdK/466/2021, týmto podľa § 32
ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Československá obchodná
banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(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.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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Ing. Jozef Žitník, PhD.
Správca

K069348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúdeľová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastince 45, 991 08 Chrastince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/466/2021 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/466/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Kúdeľová, nar. 04. 04. 1986, trvale bytom
Chrastince 45, 991 08 Chrastince, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku
je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle
telefónu:048/4126010.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K069349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúdeľová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastince 45, 991 08 Chrastince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/466/2021 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/466/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Erika Kúdeľová, nar.
04. 04. 1986, trvale bytom Chrastince 45, 991 08 Chrastince (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/466/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 240/2021 dňa 15.12.2021. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01
Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Erika Kúdeľová, born 04. 04. 1986, Chrastince 45, 991 08 Chrastince (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/466/2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 240/2021 on 15.12.2021 . The bankruptcy procedure
was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Ing. Jozef Žitník, PhD., ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca (trustee)

K069350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grossmann Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 79, 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2021
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, ustanovená za správcu dlžníka: Róbert Grossmann, nar.
22.10.1968, trvale bytom: Lúčky 79, 967 01 Lúčky, obchodné meno – Róbert Grossmann – Hitmen, s
miestom podnikania: Lúčky 79, 967 01 Lúčky, IČO: 40394310 (Uznesenie sp. zn. 2OdK/37/2021zo dňa
14.01.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 42/2021 dňa 3. 3. 2021), týmto vyhodnocuje I. kolo ponukového konania,
vyhlásené v OV č. 232/2021 dňa 3.12.2021:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 160/2021 zo dňa 19.8.2021
Por.č. okres
1
2
3

Žiar
Hronom
Žiar
Hronom
Žiar
Hronom

obec: k.ú.
nad
nad
nad

LV register druh pozemku

Lúčky Lúčky 680 C
Lúčky Lúčky 680 C
Lúčky Lúčky 673 E

zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie

plocha

a

plocha

a

orná pôda

parcelné
č.

výmera podiel hodnota

dátum
zápisu

363/7

14

2/4

130,06 € 3.6.2021

363/7

14

1/2

130,06 € 3.6.2021

3156/2

736

1/1

1361,60€ 3.6.2021

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1
ZKR
§ 167h ods. 1
ZKR
§ 167h ods. 1
ZKR

1621,72€

Správca konkurznej podstaty speňažoval predmetný nehnuteľný majetok dlžníka ako súbor.
Správca konkurznej podstaty stanovil hodnotu vyššie uvedených nehnuteľností na sumu 1621,72 €.
Dňa 14.12.2021 uplynula lehota na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku dlžníka.

Správca konkurznej podstaty otvoril obálky s ponukami dňa 15.12.2021. Do kancelárie správcu boli v stanovenej
lehote doručené nasledovné ponuky na odkúpenie vyššie uvedeného majetku:
Ponuka č. 1
Dátum doručenia ponuky:

10.12.2021 – doručená v lehote

Záujemca: SLOVAK ESTATE s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Predmet ponuky: vyššie špecifikované nehnuteľnosti
Navrhovaná kúpna cena: 814,-Eur
Záujemca k ponuke priložil: 1x potvrdenie o platbe, 1x splnomocnenie, 1x výpis z ORSR,

Ponuka č. 2
Dátum doručenia ponuky:

13.12.2021 – doručená v lehote

Záujemca: EMEAN s.r.o., Jurkovičova 21, 949 11 Nitra
Predmet ponuky: vyššie špecifikované nehnuteľnosti
Navrhovaná kúpna cena: 501,-Eur
Záujemca k ponuke priložil: 1x potvrdenie o platbe, 1x súhlas so spracovaním osobných údajov, 1x výpis
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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z ORSR, 1x kópia OP konateľa

Vzhľadom k tomu, že do kancelárie správcu boli v stanovenej lehote doručené dve ponuky na odpredaj vyššie
uvedeného predmetu predaja, pričom ponuka číslo 1 je najvyššia, vyhodnocuje správca konkurznej podstaty 1.
kolo ponukového konania za úspešne.

POUČENIE:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

V Banskej Bystrici, dňa 15.12.2021

Mgr. Zuzana Miklošková, správca

K069351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grossmann Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 79, 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, ustanovená za správcu dlžníka: Róbert Grossmann, nar.
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22.10.1968, trvale bytom: Lúčky 79, 967 01 Lúčky, obchodné meno – Róbert Grossmann – Hitmen, s
miestom podnikania: Lúčky 79, 967 01 Lúčky, IČO: 40394310 (Uznesenie sp. zn. 2OdK/37/2021zo dňa
14.01.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 42/2021 dňa 3. 3. 2021), týmto vyhodnocuje I. kolo ponukového konania,
vyhlásené v OV č. 232/2021 dňa 3.12.2021:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 160/2021 zo dňa 19.8.2021
Por. č.

typ súpisovej zložky

1

hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
ŠKODA PRAKTIK 6Y
druh vozidla: nákladné vozidlo
druh karosérie: BB skriňová dodávka
VIN: TMBTB86Y433733836
farba: biela
kategória:N1
Ev. č. ZH725AK
stav vozidla: v premávke
dátum prvej evidencie: 1.1.2003

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

700,00 €

3.6.2021

§167h ods. 1 ZKR

Správca konkurznej podstaty stanovil hodnotu vyššie uvedeného predmetu predaja na sumu 700,-€.
Dňa 14.12.2021 uplynula lehota na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku dlžníka.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v rámci prvého kola ponukového konania nebola do kancelárie správcu doručená
ani jedna ponuka, správca konkurznej podstaty vyhodnocuje prvé kolo ponukového konania za neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 15.12.2021

Mgr. Zuzana Miklošková, správca

K069352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grossmann Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 79, 967 01 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania
Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Róbert Grossmann, nar. 22.10.1968, trvale bytom: Lúčky 79, 967 01 Lúčky,
obchodné meno – Róbert Grossmann – Hitmen, s miestom podnikania: Lúčky 79, 967 01 Lúčky, IČO:
40394310( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/37/2021 z 19. 2. 2021, konkurz vyhlásený dňa
3. 3. 2021 v OV č. 42/2021 týmto vyhlasuje II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 160/2021 dňa 19.08.2021.
Por. č.

typ súpisovej zložky

popis súpisovej zložky

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu
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ŠKODA PRAKTIK 6Y
druh vozidla: nákladné vozidlo
druh karosérie: BB skriňová dodávka
VIN: TMBTB86Y433733836
farba: biela
kategória:N1
Ev. č. ZH725AK
stav vozidla: v premávke
dátum prvej evidencie: 1.1.2003

700,00 €

Deň vydania: 20.12.2021

3.6.2021

§167h ods. 1 ZKR

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 700,- eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Róbert Grossmann,
motorové vozidlo – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné motorového vozidla, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech SK81 1111 0000 0015 5605 5001 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK81
1111 0000 0015 5605 5001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť Ponukové konanie Róbert Grossmann a Motorové vozidlo – neotvárať.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421911206036

Mgr. Zuzana Miklošková
Správca konkurznej podstaty

K069353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmund Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1081 / 9, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1979
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KRIVANKON k.s., správca dlžníka: Peter Žigmund, nar. 04.07.1979, trvale bytom Brezová 1081/9, 968 01
Nová Baňa, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 12.12.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K069354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlčko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 255, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2021 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlčko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 255, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2021 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ustanovený správca týmto v zmysle 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK79 1100 0000 0026 2209
8814, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom
konaní.
V Banskej Bystrici, dňa 15.12.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K069356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1976

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Miklošková, 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 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
zuzka.mikloskova@gmail.com alebo telefonicky na : 0911 206 036.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K069357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 1753/20 1753/20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Juraj
Sýkora, nar. 16.05.1976, trvale bytom M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen(„ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/448/2021 zo dňa 8. 12. 2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 240/2021 zo dňa 15.12.2021vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie: 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 rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25c) 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 na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

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

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

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Juraj Sýkora, born 16.05.1976, residence: M.Rázusa 1753/20,
960 01 Zvolen, (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by
order of the District Court of Banská Bystrica, No. 5OdK/448/2021 dated 8. 12. 2021, published in
Commercial Bulletin no. 240/2021 dated 15.12.2021 bankruptcy was declared and Mgr. Zuzana Miklošková,
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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.

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
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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 on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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
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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 can not be corrected or supplemented.

Mgr. Zuzana Miklošková
Správca/ bankruptcy trustee

K069358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Zuzana Miklošková, 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. 1556055001/1111, IBAN:SK81 1111 0000 0015 5605 5001.
.
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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
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
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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.

Mgr. Zuzana Miklošková
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

381

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

K069359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolec Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 475 / 60, 976 57 Michalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1986
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2021 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamujeme, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola správcovi dňa 06.12.2021 doručená prihláška
veriteľa: Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, Praha 5, Česká republika, IČO:
00001350, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 25 115,02 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K069360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spojová 17/3851, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/18/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Benko, nar. 25.12.1955, trvale bytom Spojová
17/3851, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno AGA stavebno-obchodná firma IČO: 22626824 v konkurze
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica
pod. sp. zn. : 4OdK/18/2021, týmto v zmysle ust. §17j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zverejňuje

II. kolo ponukového konania nasledovných nehnuteľností

Okres: Zvolen
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Obec: Turová
Katastrálne územie: Turová

1/ LV č. 192 parc. Reg.“E“

_________________________________________________________________________
parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
pozemku podiel EUR _____________________________________________________________________
16/1 216 zastavaná plocha ¼ 54 m2 54,00 € / 1,00 €/m2 a nádvorie

2/ LV č. 193

518/2 3140 orná pôda 1/2 1570 m2 549,50 € / 0,35€/m2

3/ LV č. 513 PARCELY reg. „C“ evidované na katastrálnej mape

715/15 2148 lesný pozemok 10800/705600
727/6 280 trvalý trávny porast 10800/705600
728/1 41156 lesný pozemok 10800/705600
728/2 3839 lesný pozemok 10800/705600
766/5 716 lesný pozemok 10800/705600
782/16 161 lesný pozemok 10800/705600
784/2 228 lesný pozemok 10800/705600
796/5 15011 lesný pozemok 10800/705600
797/5 31442 lesný pozemok 10800/705600
828/1 71 lesný pozemok 10800/705600
839/2 21767 lesný pozemok 10800/705600
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842/3 3374 lesný pozemok 10800/705600

3a/ LV č. 513 PARCELY reg. „E“ evidované na mape určeného operátu

59 1385 lesný pozemok 10800/705600
71/1 1897 lesný pozemok 10800/705600
100 1355 lesný pozemok 10800/705600
110 6502 lesný pozemok 10800/705600
237 26586 lesný pozemok 10800/705600
367 9506 lesný pozemok 10800/705600
376 773 lesný pozemok 10800/705600
380/2 2672 lesný pozemok 10800/705600
386/1 2047 lesný pozemok 10800/705600
389 829 lesný pozemok 10800/705600
394 694 lesný pozemok 10800/705600
427 4973 lesný pozemok 10800/705600
451/1 1288 lesný pozemok 10800/705600
451/2 342 lesný pozemok 10800/705600
460 1158 lesný pozemok 10800/705600
466 874 lesný pozemok 10800/705600
467 2805 lesný pozemok 10800/705600
468 1226 lesný pozemok 10800/705600
491 2467 lesný pozemok 10800/705600
494/2 43542 lesný pozemok 10800/705600

Spolu parc. Reg. „C“ a „E“ 1733,613 m2 x 0,26 € 450,74 €

4/ LV č. 514
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PARCELY reg. „C“

798 10207 lesný pozemok

PARCELY reg. „E“

56/1 1015 lesný pozemok 10800/705600
56/101 262324 lesný pozemok 10800/705600
82 770 lesný pozemok 10800/705600
84 5050 lesný pozemok 10800/705600
88 9474 lesný pozemok 10800/705600
109/1 20556 lesný pozemok 10800/705600
109/2 17762 lesný pozemok 10800/705600
111 43498 lesný pozemok 10800/705600
114 6790 lesný pozemok 10800/705600
131/1 70136 lesný pozemok 10800/705600
131/2 648 lesný pozemok 10800/705600
133 46339 lesný pozemok 10800/705600
336/1 171 lesný pozemok 10800/705600
336/2 154 lesný pozemok 10800/705600
336/3 167 lesný pozemok 10800/705600
401/2 21174 lesný pozemok 10800/705600

7745,327 m2 2.013,785 €/0,26 m2

Spolu cena predstavuje 3.068,024€, zaokrúhlene: 3.100,00 €.
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Podmienky verejného ponukového konania:

1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou,

2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach
s nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Ľubomír Benko – neotvárať!“
Na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od
skončenia lehoty na podávanie ponúk.

3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúknutej ceny a musí byť
pri písaná na konkurzný účet., č. účtu: SK 92 5200 0000 0000 1760 8944, ktorý je vedený v OTP Banke,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.

5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.

JUDr. Pavel Vrška, správca dlžníka 15. decembra 2021

K069361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Štefančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 19/24, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2021 S1933

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/348/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Stanislav Štefančík, nar. 18.12.1959, trvale bytom Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, obchodné meno: Stanislav Štefančík, s miestom podnikania Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, IČO: 44 880 502 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 232/2021 zo dňa 03.12.2021 oznámenie o
vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. V
lehote určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Správca vyhodnotil ponukové
konanie ako neúspešné.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K069362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Štefančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 19/24, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/348/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Stanislav Štefančík, nar. 18.12.1959, trvale bytom Kolkáreň 19/24, 976
81 Podbrezová, obchodné meno: Stanislav Štefančík, s miestom podnikania Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, IČO: 44 880 502 týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Por. č. Osobné motorové vozidlo značky:
1.
FIAT PUNTO

Ev. č.:
VIN:
Rok výroby: Stav a počet km:
BR473CJ ZFA17600000616960 1996
180.000 km
Pojazdné, kazový motor

Hodnota v Eur:
250,00

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu správcu Mgr. et Mgr. Gabriela
Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením:
„PONUKA – 2OdK/348/2021 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK03
1111 0000 0015 5843 3002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Banská
Bystrica. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osobanepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „záloha Štefančík“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
3. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
4. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 100 253 alebo mailom:
skp.turcakova@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
5. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
6. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný
uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K069363
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.
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
sp. zn. 4K/4/2020
Úpadca:
A-Z LOKOMAT s.r.o. „v konkurze“
sídlo: Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO: 31 617 034
Dátum a čas zasadnutia:
09.12.2021, 10:00 hod.
Miesto zasadnutia:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s.
so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen
zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti pod S1731
(ďalej len „Správca“)
Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 v zastúpení AKMB, s.r.o.,
advokátska kancelária so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 52 360 458 – prítomný osobne (ďalej
ako „Predseda veriteľského výboru“ alebo „lime finance, a.s.“),
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (hlasovanie per
rollam) (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“),
365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (hlasovanie per
rollam) (ďalej len „365.bank, a. s.“).

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Hlasovanie o udelení súhlasu uzatvoriť v mene Úpadcu dohodu o urovnaní.
I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal Predseda veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezencie Predseda
veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
uznášaniaschopný, keď sú prítomní dvaja jeho členovia. Pre úplnosť sa uvádza, že člen veriteľského výboru
Slovenská sporiteľňa, a.s. sa v zmysle § 38 ods. 3 ZKR nepovažuje za prítomného, nakoľko obsahom jeho
písomného podania nebolo hlasovanie, ale zdržanie sa hlasovania. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti
skonštatoval, že do začiatku zasadnutia veriteľského výboru doručili Predsedovi veriteľského výboru svoj
hlasovací lístok člen veriteľského výboru 365.bank, a. s. a ako už bolo uvedené člen veriteľského výboru
Slovenská sporiteľňa, a.s. doručil podanie, že hlasovania sa zdržuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Jediným bodom zasadnutia veriteľského výboru bolo hlasovanie o udelenie súhlasu uzatvoriť v mene Úpadcu
dohodu o urovnaní, bližšie špecifikovaného v podaní Správcu označenom ako „Žiadosť správcu o udelenie
súhlasu“ zo dňa 26.11.2021. Predseda veriteľského výboru, ktorý zvolal zasadnutie veriteľského výboru jeho
členov poučil, že o navrhovanom uznesení môžu hlasovať aj písomným hlasovaním v súlade s ust. § 38 ods. 3
ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku Predsedovi veriteľského výboru, a to najneskôr do dňa 09.12.2021 do 10.00
hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby hlasovali o
návrhu na prijatie nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v
konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960
01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s § 86 ods. 2 ZKR ukladá správcovi LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) súhlas uzatvoriť v mene Úpadcu
dohodu o urovnaní so spoločnosťou BUČINA ZVOLEN, a.s., so sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen,
IČO: 36 029 815, tak ako sú jej základné podmienky uvedené v „Úradnom zázname“ Správcu zo dňa 25.11.2021“,
ako aj vykonať všetky na to nevyhnutne potrebné právne úkony, ktorých účelom bude naplnenie podmienok
dohody o urovnaní.“
(vyššie uvedené znenie uznesenia ďalej len „Uznesenie“)
ZA:
1 hlasy
·

lime finance, a.s.

PROTI:
1 hlas
·

365.bank, a. s.

ZDRŽAL SA:
1 hlas
·

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Vzhľadom na skutočnosť, že prítomný člen veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. sa ZDRŽAL hlasovania
a o návrhu na prijatie Uznesenia na zasadnutí veriteľského výboru nehlasoval, pri hlasovaní nastala rovnosť
hlasov členov veriteľského výboru, kedy jeden člen veriteľského výboru hlasoval ZA prijatie Uznesenia a jeden
člen veriteľského výboru hlasoval PROTI prijatiu Uznesenia.
S poukazom na ustanovenie § 38 ods. 2 ZKR sa tak hlasy členov veriteľského výboru prepočítali podľa ich
hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru. Po
takomto prepočte majú hlasujúci členovia veriteľského výboru nasledovný počet hlasovacích práv:
lime finance, a.s.: 3.642.632 hlasov
365.bank, a.s.: 79.550 hlasov
a teda počet hlasov člena veriteľského výboru lime finance, a.s. hlasujúceho ZA prijatie Uznesenia prevyšuje
počet hlasov člena veriteľského výboru 365.bank, a.s. hlasujúceho PROTI prijatiu Uznesenia.
V súlade s vyššie uvedeným tak Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor Uznesenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prijal.
III.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:15 hod..
V Nitre, dňa 09.12.2021

lime finance, a.s.
v zastúpení AKMB, s.r.o.
v mene spoločnosti koná
JUDr. Miroslav Belica, advokát a konateľ

K069364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEMER KOVO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 317 / 0, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 733 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY - STAVBY - GEMER KOVO s.r.o. "v konkurze" - zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, SR, IČO: 424995000016
spis. zn. správcu: 4K/13/2021 S1201
spis.zn. súdu: 4K/13/2021
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, značka správcu S1201
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K069365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nyéki Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 1235 / 12, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/258/2021 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/258/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 06.12.2021 Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova
25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej výške 45 677,11,- Eur. Pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

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
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.
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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. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K069366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Brťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180/2 2180/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/596/2018 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/596/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty dlžníka Eduard Brťka, nar. 19.08.1954, bytom Rúbanisko
I 2180/2, 984 03 Lučenec týmto v zmysle ust. §17j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zverejňuje

II. kolo ponukového konania

Dlžník je vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

Súpisová položka: 1
Pozemok
druh pozemku: trvalé trávne porasty
parc. reg. „C“ č. 882/7 výmera 18074 m2
Obec: Mýtna
katastrálne územie: Mýtna
LV č. 978
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 3/36
súpisová hodnota majetku 272 €

Súpisová položka: 2
Pozemok
druh pozemku: lesný pozemok
parc. reg. „E“ č. 1408/1 výmera 998 786 m2
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Obec: Mýtna
katastrálne územie: Mýtna
LV č. 735
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 140/114240
súpisová hodnota majetku: 550 €

Súpisová položka: 3
Pozemok
druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. reg. „E“ č. 840/2 výmera 15 m2
Obec: Mýtna
katastrálne územie: Mýtna
LV č. 854
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/18
súpisová hodnota majetku: 0,50 €

Súpisová položka: 4
Pozemok
druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. reg. „E“č. 1009 výmera 1177 m2
Obec: Mýtna
katastrálne územie: Mýtna
LV č. 854
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/18
súpisová hodnota majetku: 12 €

Súpisová položka: 5
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Pozemok
druh pozemku: trvalé trávne porasty
parc. reg. „E“č. 441 výmera 1712 m2
Obec: Mýtna
katastrálne územie: Mýtna
LV č. 950
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/18
súpisová hodnota majetku: 17,50 €

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konania musí obsahovať: Identifikáciu záujemcu, ponuku kúpnej ceny
v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje na predmet speňaženia, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená včas na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ - Eduard Brťka – ZAVäZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Otváranie
obálok sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, o čom bude
spísaná zápisnica. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou, ktorá musí predstavovať minimálne
100 % súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k stretu rovnakých ponúk najvyšších navrhovaných ponukových
cien dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude
považovaná za najvýhodnejšiu. Správca, ako predávajúci, uzavrie s úspešným záujemcom ako kupujúcim kúpnu
zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi. V tejto lehote je úspešný záujemca
povinný uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet SK 92 5200
0000 0000 1760 8944
oznámený na tento účel správcom najneskôr posledný deň 15 dňovej lehoty.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
JUDr. Pavel Vrška správca dlžníka

K069367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimmermann Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 99 / 18, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
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Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/259/2021 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/259/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Zimmermann – AUTOSÚČIASTKY / Ľuboš
Zimmermann Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: ČSA 331, 966 01 Hliník nad Hronom / Nábrežná 99/18, 968 01
Nová Baňa IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 17798698 / 06.11.1968 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu : 4OdK/259/2021 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/259/2021
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemok:
parcela registra “C” č. 703/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 664 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec
Malá Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 350
spoluvlastnícky podiel: 1/96
suma: 173,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 173,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 704/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 305 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec
Malá Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 354
spoluvlastnícky podiel: 1/800
suma: 10,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 652/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 4616 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 385
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 108,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 108,20 EUR
Pozemok:
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parcela registra “E” č. 718/5, druh: orná pôda, vo výmere 1544 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá Lehota, okres
Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 385
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 36,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 36,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 1923/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1114 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 386
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 26,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 26,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 705, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 5 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 399
spoluvlastnícky podiel: 1/160
suma: 1,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 720, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 784 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá Lehota,
okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1243
spoluvlastnícky podiel: 1/128
suma: 9,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9,20 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 689/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 2164 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1244
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 3.246,00
Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 3.246,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 683, druh: orná pôda, vo výmere 439 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá Lehota, okres
Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1501
spoluvlastnícky podiel: 1/320
suma: 2,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 703/2, druh: záhrada, vo výmere 3839 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá Lehota, okres
Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2105
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 1.500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.500,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 754/7, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 2542 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2433
spoluvlastnícky podiel: 3/320
suma: 36,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 36,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 692/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 5230 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota, okres Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3291
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 123,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 123,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 2003/1, druh: záhrada, vo výmere 354 m2, v k.ú. Malá Lehota, obec Malá Lehota, okres
Žarnovica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3292
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spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 138,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 138,00 EUR

K069368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažečka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211 / 49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1982
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/36/2021 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Blažečka / Miroslav Blažečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová / Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 52038165 / 21. 08. 1982 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 6OdK/36/2021 S 1433
k sp. zn.: 6OdK/36/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 15.12.2021
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K069369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažečka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211 / 49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1982
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/36/2021 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/36/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Blažečka / Miroslav Blažečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová / Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 52038165 / 21. 08. 1982 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 6OdK/36/2021 S 1433
k sp. zn.: 6OdK/36/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 15.12.2021
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K069370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/267/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/267/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ján Mikloš, nar.: 04.05.1977, bytom: Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/267/2021, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
80,00
80,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Deň vydania: 20.12.2021

1/1
03.11.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Televízor LG, uhlopriečka
47LW4500 - ZB, výr.č.: 203WRMH3G347
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
Rok výr. 2012/používaný
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

60“,

typ:

2
40,00
40,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
03.11.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Presklenná skriňa, vysoká,
dizajn imitácia dreva
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
používaná, starší typ
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

3
30,00
30,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
03.11.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Skrinka nízka / 3xdvierka a 3x zásuvka,
dizajn imitácia dreva
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
používaná, starší typ
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
80,00
80,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
03.11.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Rozkladacia

rohová
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Rozkladacia
rohová
sedačka,
celočalúnená, čierna, 5-ročná
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
používaná, starší typ
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

1. Majetok sa speňažuje ako hnuteľné veci pod číslom súpisovej zložky 1, 2, 3, 4.
2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943.
3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke:
www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového
konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku
navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsaťpäť (25) kalendárnych
dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje
nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie
uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458,
poznámka: Ján Mikloš a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od
ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení
tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou
ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo
neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp.
následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.
8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty.

JUDr. Jana Živická, správca

K069371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Štajer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradová 228, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/334/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/334/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radoslav Štajer, nar.: 08.03.1991, bytom: Podhradová 228, 980 61 Tisovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 5OdK/334/2021, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
35,00
35,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
06.12.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Televízor SENCOR, uhlopriečka 24“, typ:
SLE32S60019044151
Podhradová 228, 980 61 Tisovec
Rok výr. 2016/používaný
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

3
10,00
10,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
06.12.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Varná

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

kanvica Concept
Podhradová 228, 980 61 Tisovec
používaná, starší typ
.

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
30,00
30,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
06.12.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Obývacia
trojdielna, imitácia drevo
Podhradová 228, 980 61 Tisovec
používaná, novší typ
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 20.12.2021

5
45,00
45,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
06.12.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Sedačka, celočalúnená,
rozkladacia, sivá
Podhradová 228, 980 61 Tisovec
používaná, starší typ, rozkladací systém
nefunkčný
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

1. Majetok sa speňažuje ako hnuteľné veci pod číslom súpisovej zložky 2, 3, 4, 5.
2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943.
3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke:
www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového
konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku
navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsaťpäť (25) kalendárnych
dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje
nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie
uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458,
poznámka: Radoslav Štajer a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od
ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení
tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou
ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo
neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp.
následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.
8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty.

JUDr. Jana Živická, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV - AS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 101
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
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 DSV-AS, a.s., so sídlom Levočská 27,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 465 101, 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 čiastočný 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

K069373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 216, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1988
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/413/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/413/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ivana Bartková, nar.10.07.1988, trvale bytom Čičava 216, 093 01 Vranov
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]:
veriteľom, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032
9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Davidová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 165, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2021 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Mariana Davidová, nar. 18.07.1979, trvale bytom 093 01 Čičava 165, podľa §
85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K069375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faško Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 176 / 128, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1952
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/217/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/217/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Jozef Faško, nar.: 21.11.1952, trvale bytom SNP 176/128, 059 16
Hranovnica (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v 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. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 14.06.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 23.09.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jozef Faško, nar.:
21.11.1952, trvale bytom SNP 176/128, 059 16 Hranovnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Jozef Faško, nar.: 21.11.1952, trvale bytom
SNP 176/128, 059 16 Hranovnica, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 5OdK/217/2021
zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K069376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ihnačák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko-Orlická 2346 / 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/341/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/341/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: súpisová zložka číslo 2, zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka číslo 239/2021 dňa 14.12.2021, K068081.
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. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno právnickej osoby a číslo súpisovej zložky majetku spolu s uvedením mena dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412
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.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K069377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karalová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Bystrá 69, 090 05 Krajná Poľana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 4OdK/201/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/201/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov spisová 4OdK/201/2020-16 zo dňa 21.08.2020 vydaným v Obchodnom
vestníku OV 166/2020 zo dňa 27.08.2020 pod podaním K065033, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Mária Karalová, nar. 18.03.1995, trvale bytom Krajná Bystrá 69, 090 05 Krajná Poľana (ďalej len „dlžník“). Do
funkcie správcu bola ustanovená Ing. Marta Prigancová, správca, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce.
A) Všeobecná časť:
Správca postupoval pri preskúmaní pomerov dlžníka s odbornou starostlivosťou, vychádzal zo Zoznamu
aktuálneho majetku, Zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, zo
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, a inými údajmi získanými vlastným šetrením. V súlade s
ustanovením § 167n odsek 1 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 237/2021 zo dňa 10.12.2021 pod
podaním K067493 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť
rozvrh výťažku konkurznej podstaty.
B) Správca zistil a speňažil nasledovný majetok dlžníka:
Súpis všeobecnej podstaty a doplnenia k nemu boli publikované v:
·
·
·
·

OV č.
OV č.
OV č.
OV č.

169/2020
199/2020
222/2020
225/2020

zo dňa
zo dňa
zo dňa
zo dňa

02.09.2020 podanie K066283
15.10.2020 podanie K074939
18.11.2020 podanie K083330
23.11.2020 podanie K084460

Súpisová zložka poradové číslo 1: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu pripísaný na konkurzný účet vo VÚB, a.s., č. ú. SK5102000000003490184159 dňa
08.09.2020. Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur. Speňaženie: 500,00 Eur.
Súpisová zložka poradové číslo 2: Hnuteľná vec – osobné vozidlo
Právny dôvod vzniku: § 167h ods. 1 ZKR. Správca zistil a zapísal do súpisu všeobecnej podstaty osobné vozidlo
značky BMV 530 D 560L/NC71/01, EVČ: SK082BC, WIN: WBANC71000B824618, kategória vozidla: M1, farba:
šedá metalíza, EVČ: SK082BC, výrobné číslo, farba: šedá metalíza, typ karosérie: SEDAN, zdvihový objem:
2993,0 cm3 , výkon: 160 kW, rok výroby: 2004, ktoré je zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 222/2020 zo dňa 18.11.2020, podanie K083330. V zmysle ust. § 167i ods. 1 ZKR
vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu.
Predmet kúpy – osobné vozidlo bolo v evidencii motorových vozidiel Okresného riaditeľstva policajného zboru vo
Svidníku vedené na manžela dlžníčky - vlastníka/držiteľa: Karala Jozefa, nar. 08.11.1989, bytom Krajná Bystrá
69, 090 05 Krajná Poľana. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 225/2020 zo dňa 23.11.2020, podanie
K084460 prvé kolo ponukového konania na predaj predmetného vozidla. Doručené boli tri cenové ponuky vo
výške: 370,00 Eur, 905,00 Eur a 1 310,00 Eur. Správca prihliadal na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na konkurzný účet. Rozhodla najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Úspešným záujemcom bol Ján Michalovič, Zelená 1325/10, 971 01 Prievidza, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu vo výške 1 310,00 Eur pripísanú na konkurzný účet vo VÚB, a.s. dňa 02.12.2020, číslo dokladu
OP20120100746. V súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR Marcela
Husáková, trvale bytom Nižný Komárnik 30, so súhlasom dlžníka vykúpila majetok z konkurznej podstaty za
najvyššiu cenu dosiahnutú v ponukovom konaní vo výške 1 310,00 Eur, a túto cenu uhradila správcovi na
konkurzný účet v zákonnej lehote 14.12.2020. Speňaženie: 1 310,00 Eur
Zhrnutie speňaženia majetku dlžníka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka
Poradové
číslo
1
2
SPOLU:
CELKOM bez preddavku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisová
v EUR

Deň vydania: 20.12.2021

hodnota Speňaženie
v Eur

500,00
3 500,00
4 000,00
3 500,00

500,00
1 310,00
1 810,00
1 310,00

Percento
speňaženia
100,00
37,43
45,25
37,43

C) Náklady speňaženia všeobecnej podstaty
Veriteľ

Právny dôvod - doklad

Dátum

Ing.
Prigancová
Ing.
Prigancová

Marta Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom funkcie správcu
08.09.2020
Marta Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z. počítané od 27.08.2020 do 31.01.2021 (5x30,00)
31.01.2021
Odmena správcu zo speňaženia: § 20 ods. 1, písm. a), b), c) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: zo sumy
Ing.
Marta 1 310,00 Eur = 4,80+45,00+137,20 Eur)
Prigancová
10.12..2021
Tlač a kopírovanie listín do spisu
Ing.
Marta 1 strana = 71x0,11 Eur/kus = 7,81 Eur
10.12..2021
Prigancová
2 strany = 79x0,22 Eur/kus =17,38 Eur
Poštovné - Podací lístok RE801190020SK
27.08.2021
Poštovné - Podací lístok RE801198045SK
24.09.2020
Slovenská pošta
Poštovné - Podací lístok RE801208729SK
14.10.2020
Poštovné – záloha na poštovné – oznam dlžníkovi
x
Poštovné spolu:
10.12.2021
OFFICE
DEPOT Faktúra č. FDS5520000464 zo dňa 09.01.2020
s.r.o. Bratislava
5% zo sumy 42,61 Eur = 2,13 Eur
31.03.2021
Mesto Medzilaborce Overenie podpisu
08.12.2021
Okresný súd Prešov Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb., Položka 5, písm. c) – súdny poplatok vo výške 0,2 % z
výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, zo speňaženia
1 310,00 Eur = 1 §7a, písm. c) zaokr. = 2,62 Eur.
10.12.2021
CELKOM:
CELKOM (bez paušálnej odmeny na preddavok):

Suma v
Eur
500,00
150,00

187,00
25,19
2,45
2,45
2,45
2,30
9,65
2,13
10,00

2,62
886,59
386,59

D) Celková suma výťažkov a nákladov speňaženia zahrnutých do konečného rozvrhu
Speňaženie všeobecnej podstaty v Eur:

1 310,00 Eur

Náklady speňaženia všeobecnej podstaty:

386,59 Eur

Výťažok speňaženia určený na rozvrh v Eur:

923,41 Eur

E) Návrh rozvrhu výťažku speňaženia
V konkurze si prihlásili pohľadávky traja veritelia. Pohľadávky boli zistené a zapísané do Zoznamu pohľadávok.
Pohľadávky sú vedené v RÚ.
Prehľad prihlásených a zistených pohľadávok
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155

Číslo
Prihlásená
pohľadávky pohľadávka
v Eur

Zistená
pohľadávka
v Eur

1

5 680,63

5 680,63

41,64

41,64

2 107,82
7 830,09

2 107,82
7 830,09

2
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Petržalka,
IČO: 35724803
3
CELKOM:

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi sa považuje podľa § 166b ods.1, písm. a) ZKR 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 v
spojení podľa § 166b ods.1, písm. b) ZKR 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.
Upravená výška zistených pohľadávok na uspokojenie
Veriteľ

Číslo
Zistená
pohľadávky pohľadávka
v Eur

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653
1
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31320155
2
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 811 09 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO: 35724803
3
CELKOM:

Istina

§ 166b
ods.1, Upravená
písm. a) ZKR
pohľadávka
v Eur

5 680,63

5 680,63 -

5 680,63

41,64

30,89

32,43

2 107,82
7 830,09

1 199,09 59,95
6 910,61 61,49

1,54

1 259,04
6 972,10

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155

Číslo
Upravená
pohľadávky pohľadávka
v Eur

Rozvrh
výťažku
v Eur

1

5 680,63

752,36

32,43

4,30

1 259,04
6 972,10

166,75
923,41
13,24

2
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:
35724803
3
CELKOM:
Podiel výťažku na výške zistených pohľadávok v %:

V prípade súhlasu s predloženým Návrhom žiadam o oznámenie variabilného symbolu a čísla bankového účtu v
tvare IBAN, na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku, v lehote 10 dní od zverejnenia Návrhu
v Obchodnom vestníku. Podľa ustanovenia § 167u ods. 3 ZKR plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet a lebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto
plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K069378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazáková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 4772/20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/529/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/529/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Ivana Mazáková, nar.: 04.04.1980, trvale bytom Matice
slovenskej 4772/20, 080 01 Prešov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
5OdK/529/2018, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz končí.

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

K069379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 213, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Vladimír Mišalko, nar. 04.12.1970, Stráne pod Tatrami 213, 059
76 Stráne pod Tatrami, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/109/2021,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/529/2018, týmto v súlade s ustanovením
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K069380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaremba Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Rholla 191 / 14, 067 77 Zemplínske Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/288/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/288/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Jozef Zaremba, nar. 03.07.1991, trvale bytom Jozefa Rholla
191/14, 067 77 Zemplínske Hámre, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
2OdK/109/2021, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/529/2018, týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K069381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/426/2021 S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/426/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, trvale bytom Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne
pod Tatrami, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň
v úradných hodinách od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel. čísle: 052 43 22 774.

K069382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/426/2021 S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/426/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.12.2021, sp. zn. 3OdK/426/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, bytom Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 240/2021 dňa
15.12.2021 pod podaním „K068184“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
16.12.2021. Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ s poukazom na § 32 ods.
19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, bytom
Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej
sporiteľni, a. s., č. účtu: 0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 34262021, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099
3142, pričom ako poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko
veriteľa, ktorého pohľadávku veriteľ popiera.

K069383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/426/2021 S 1179
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Okresný súd Prešov
3OdK/426/2021
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"
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(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 Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/426/2021 zo dňa 08.12.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, bytom Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami, a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 240/2021
zo dňa 15.12.2021. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 3OdK/426/2021, dated on 8th December 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, bytom Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod
Tatrami, and appointed us as the truste JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01
Stará Ľubovňa, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The above
mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 240/2021 dated on
15th December 2021.
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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. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
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. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 29 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 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 Stará Ľubovňa, dňa / on 15th December 2021

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,
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K069384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 3049/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/77/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Viktor Pišta, nar. 09.02.1985, trvale bytom Jarná 3049/7, 058 01
Poprad, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/77/2020, týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci
nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K069385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gurčiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 100, 082 41 Rokycany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1997
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/425/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/425/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Monika Gurčiková, nar. 11.10.1997, trvale bytom Rokycany 100, 082 41
Bajerov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.
Kendice 390
082 01 Kendice
v úradných hodinách:
pondelok – piatok od 07:30 – 13:30 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K069386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gurčiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 100, 082 41 Rokycany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1997
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/425/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/425/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3OdK/425/2021 zo dňa 08.12.2021, zverejneným v
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oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3OdK/425/2021 zo dňa 08.12.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR 240/2021 zo dňa 15.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Monika Gurčiková,
nar. 11.10.1997, trvale bytom Rokycany 100, 082 41 Bajerov (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 3OdK/425/2021, dated on December 8th, 2021, published in Commercial Journal No. 240/2021
on December 15th 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Monika
Gurčiková, birthdate: 11.10.1997, with domicile Rokycany 100, 082 41 Bajerov, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on December 16th 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Kendice 390, 082 01 Kendice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Kendice 390, 082 01 Kendice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
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lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K069387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masarovičová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 349 349, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/425/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/425/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Danka Masarovičová,
nar. 14.11.1972, trvale bytom Železničná 349, 065 43 Orlov, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov
zo dňa 07.12.2021, pod sp. zn.: 5OdK/425/2021, týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej
č. 6 v Prešove je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do
správcovského spisu v pracovných dňoch v čase od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť e-mailom: prawowilde@gmail.com.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K069388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masarovičová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 349 349, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/425/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/425/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Wildeová, sídlo kancelárie Konštantínova č.6 v Prešove, správca konkurznej podstaty dlžníka: Danka
Masarovičová, nar. 14.11.1972, trvale bytom Železničná 349, 065 43 Orlov, ustanovená uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 07.12.2021, pod sp. zn.: 5OdK/425/2021, týmto oznamuje veriteľom, ktorí
uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ust.§ 32 ods. 7 zákona č.7/2005 Z.z., že kauciu
vo výške 2%, najmenej 350 €, sú povinní zložiť na bankový účet číslo IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K069389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 215, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.2003
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/428/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/428/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu 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 e-mailom alebo telefonicky; e-mail: judr.surma@outlook.sk
0905 621 680.
JUDr. Ján Surma, správca
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K069390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 215, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.2003
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/428/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/428/2021
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: SK03 7500 0000 0009 1338 7203 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.
JUDr. Ján Surma, správca

K069391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Barbora Bombalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 565/7, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Vladimír Babin- správca
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Tel. fax.: 051/7723672, mobil: 0905 998 023,
Email: spravca.babin@gmail.com

Sp. zn. 1K/31/2016

Sp. zn. správcu 1K/31/2016 S 1039
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Návrh konečného rozvrhu výťažku proti všeobecnej podstate

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 1K/31/2016 -44 – zo dňa 12.10.2016 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mgr. Barbory Bombalovej, nar. 23.01.1986, bytom Kúpeľná č. 565/7, 059 01 Spišská Belá. Týmto
uznesením bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Vladimír Babin ( ďalej len „ Správca „ ).
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2016. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č.201/2016 z 19.10.2016.
V súlade s ust. §28 ods. 2 ZKR boli podané 2 prihlášky, po základnej prihlasovacej lehote prihlášky neboli
doručené.
Správca konkurznej podstaty postupoval v súlade s ust. § 73 a nasl. z.č. 7/2005 Z.z. ( ďalej len „ ZKR „ )
prostredníctvom tretích osôb podľa § 75 ZKR a zisťoval majetok dlžníka s nulovým výsledkom.
Správcovi konkurznej podstaty bola Okresným súdom V Prešove uznesením č.k. 1K/31/2016 – 63 zo dňa
24.3.2021 priznaná odmena predbežného správcu vo výške 169,97 Eur. Nevyčerpaná časť preddavku
predstavuje sumu 498,03 Eur,-. zverejnená bola v OV. č 61/2021 dňa 30.03.2021.
Správca zvolal dve schôdze veriteľov, konkrétne na deň 18.01.2017 , ktorá bola zverejnená v OV č.52/2016 zo
dňa 14.12.2016 a na deň 29.03.2019, ktorá bola zverejnená v OV č. 51/2019 zo dňa 13.03.2019.
Správca svojou činnosťou v priebehu konkurzného konania speňažil výťažok v celkovej sume 4 876,55 Eur.

II.

Osobitná časť

A. Pohľadávky proti podstate :
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1/ odmena predbežného správcu podľa § 11 ods. 1 vyhl.č. 665/2005 Z.z. ( ďalej len Vyhláška ) vo výške 165,97
Eur
2/ odmena správcu do 1.schôdze podľa § 12 ods. 1 Vyhlášky – 663,88 Eur + 20 % DPH 132,77 Eur podľa § 10
Vyhlášky = 796,66 Eur
3/ odmena správcu z výťažku podľa 20 ods. 1,4 písm c) Vyhlášky – zo sumy 4 876,55 Eur – 633,95 Eur + 20 %
DPH podľa § 10 Vyhlášky = 790,74 Eur, znížená o 20% podľa § 16 ods.2 Vyhlášky sa rovná 633,95 Eur.
4/ výdavky pri šetrení majetku, kancelárie, bankové poplatky za roky 2016 – 2021 – 97,75 Eur.
5/ súdny poplatok z výťažku – položka 5 a) sadzobníka súdnych poplatkov z.č. 71/1992 Zb. – 10,75 Eur.

Celková suma pohľadávok proti podstate : 1 705,08 Eur

B. Pohľadávky proti všeobecnej podstate :

1/) : Cash Collectors, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO : 44 703 015, titul : zmluva
o splátkovom úvere č. 5019541547 zo dňa 25.10.2011.

a.

Istina

5 000 Eur

b.

Úrok z úveru :

1 174,21 Eur

c.

Náklady z uplatnenia :

1 006,45 Eur

2/ Intrum Slovakia, s.r.o so sídlom Mýtna 48, 800 01 Bratislava, IČO : 35 831 154, titul : zmluva
o poskytnutí účelovej pôžičky zo dňa 21.12.2012.

a. Istina

2 583, 37 Eur
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9 764, 03 Eur

Nezabezpečení veritelia pohľadávok prihlásených proti všeobecnej podstate v konkurznom konaní budú
uspokojení v rozsahu 37,58 % následovne :

1/ Cash Collectors, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO : 44 703 015 – 2 698,49 Eur
2/ Intrum Slovakia, s.r.o. so sídlom Mýtna 48, 800 01 Bratislava, IČO : 35 831 154, – 970,83 Eur

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU :
Celková suma výťažku z konkurzu : 5 374,40 Eur ( 4 876,55 Eur výťažok zo speňaženia + 498,03 nevyčerpaná
časť preddavku ).
Výška pohľadávky proti podstate : 1 705,08 Eur
Výsledná suma určená na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pre nezabezpečených veriteľov :
3 669,32 Eur.
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu súd o schválenie konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty.

V Prešove, 16.08.2021

JUDr. V. Babin, správca

K069392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/385/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/385/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Gabriel Balog, nar. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce, SR oznamujeme, že bol na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 3OdK/385/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
240/2021 z 15.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee Restructuring,
k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Gabriel Balog, birth. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce, Slovakia, our duty is to inform you, that
District Court Prešov, No. 3OdK/385/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 240/2021 dated
15.12.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s.
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). 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 (§ 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).

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
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). 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 from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). 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 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).
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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). 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 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). 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). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application 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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). 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. 2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K069393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/385/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/385/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Gabriel Balog, nar. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2021, sp.zn.: 3OdK/385/2021 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, 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 iTRUSTee Restructuring, k.
s., Hlavná 29, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod..
Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle +421 2/5262
4988.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K069394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 116, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/385/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/385/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Gabriel Balog, nar. 13.07.1981, Varhaňovce 116, 082 05
Varhaňovce, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený vo ČSOB,
a.s., IBAN: IBAN: SK79 7500 0000 0040 2743 6005.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
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b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K069395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľka 96, 086 02 Cigeľka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/265/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/265/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/265/2021 zo dňa 02.09.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 174/2021 zo dňa 09.09.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Anna
Siváková, nar. 16.01.1974, Cigeľka 96, 086 02 Cigeľka a týmto Uznesením som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka.

Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca
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K069396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štofej Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1866 / 29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zrejmej nesprávnosti
V doplnení súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku 166/2020 zo dňa 27.08.2020 pod číslom K065281 bol do súpisovej zložky majetku č. 14 nesprávne
zahrnutý aj spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/64 (p.č. 22), ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku č. 14 v označenom doplnení súpisu oddelenej podstaty správne znie:
Súpisová zložka majetku č. 14:
spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/16 (p. č. 8)
·

pozemok parcelné číslo 1064/4, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná
pôda vo výmere 4909 m2;

zapísané OÚ Humenné, kat.odborom na LV č. 647 pre okres Humenné, obec Brekov, kat. územie Brekov;
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu dlžníka: 90,09 Eur.
V Prešove, dňa 15.12.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K069397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štofej Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1866 / 29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3:
spoluvlastnícky podiel dlžníka vo veľkosti 1/64 (p.č. 22)
·

pozemok parcelné číslo 1064/4, evidovaný ako parcela registra „E“ na mape určeného operátu, orná
pôda vo výmere 4909 m2;

zapísané OÚ Humenné, kat.odborom na LV č. 647 pre okres Humenné, obec Brekov, kat. územie Brekov;
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Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu dlžníka: 22,52 Eur.
V Prešove, dňa 15.12.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K069398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Dávidová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 202, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/278/2021 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/278/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlužníka : Iveta Dávidová, nar. 06.03.1974, Čičava 202, 093 01 Vranov nad
Topľou, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.05.2021, priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 21.10.2021, ako i zo zisťovania
majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Iveta Dávidová, nar. 06.03.1974, Čičava 202, 093 01 Vranov nad Topľou ,
končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Iveta Dávidová, nar. 06.03.1974, Čičava 202,
093 01 Vranov nad Topľou

, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing Andrea Sisák, správca
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K069399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huňáková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 396, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1987
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/260/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/260/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku.

K069400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valeria Čisláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Hôrka 66, 049 12 Gemerská Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/267/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/267/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Valeria Čisláková, narodená: 10.03.1957, bytom: 049 12 Gemerská Hôrka
66, podnikajúca pod obchodným menom: Valeria Čisláková - MsB, s miestom podnikania: 049 12 Gemerská
Hôrka 66, IČO: 46 889 167, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.04.2013,
týmto v súlade s ust.§ 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že ku dňu 14.12.2021 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K069401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Petrisko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany bez čísla, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/141/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Petrisko, nar. 3. 5. 1972, bytom: Smižany,
053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Petrisko – OKNO BONUS, s miestom podnikania:
Brusník 1359/13, 053 11 Smižany, IČO: 44 939 850, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24. 3. 2015,
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz po splnení rozvrhu výťažku
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K069402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Blažej Kuriplach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/24/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – majetku podliehajúceho konkurzu menšej hodnoty sp.zn.: 26OdK/24/2021
Správkyňa dlžníka: Ing. Blažej Kuriplach, narodený: 15.09.1951, bytom: Višňová 17, 071 01 Michaovce,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné týmto podľa
ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem:
I. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom
dňa 31.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 62/2021 ako:
Okres: Sobrance, Obec: Veľké Revištia, Katastrálne územie: Veľké Revištia
1. LV 798, parcely registra "E", parc. č. 98/4, výmera: 4469 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 108/1 , výmera: 3988 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 154/402 , výmera: 298 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 198/2, výmera: 3814 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 12/240
Okres: Sobrance, Obec: Sobrance, Katastrálne územie: Sobrance
2. LV 2004, parcely registra "E", parc. č.614/2, výmera: 115 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 1/12
Okres: Sobrance, Obec: Nižná Rybnica, Katastrálne územie: Nižná Rybnica
3. LV 510, parcely registra "E", parc. č. 228/2, výmera: 3634, m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/3, výmera: 3311 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/300, výmera: 84 m2 , druh pozemku: orná pôda
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-spoluvlastnícky podiel: 2/3120
4. LV 565, parcely registra "E", parc. č. 305/30, výmera: 351 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
-spoluvlastnícky podiel: 56/33600
5. LV 416, parcely registra "E", parc. č. 94, výmera: 6503 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 100, výmera: 2865 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 101, výmera: 2037 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 102, výmera: 1716 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 103, výmera: 2413 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 106 výmera: 2490 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 107, výmera:2498 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 108, výmera: 2854 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 109/1 výmera: 1549 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/1 výmera: 483 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/2, výmera: 959 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/3, výmera: 5986 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/10, výmera: 166 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/20, výmera: 1757 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/9360
6. LV 727, parcely registra "E", parc. č. 571, výmera: 6081 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č.614/1, výmera: 5786 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 1/12
7. LV 513, parcely registra "E", parc. č. 228/9, výmera: 1129 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 2/3120
8. LV 481, parcely registra "E", parc. č. 198/4 , výmera: 27 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 199/2 , výmera: 204 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/120
9. LV 767, parcely registra "E", parc.č. 738/3, výmera: 4158 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 9/11088
10. LV 767, parcely registra "E", parc.č. 738/3, výmera: 4158 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 9/11088

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

439

Obchodný vestník 243/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.12.2021

11. LV 610, parcely registra "E", parc. č. 379/1, výmera: 172 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/2, výmera: 6542 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/3, výmera: 811 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/4, výmera: 1244 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/5 , výmera: 1086 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/6 výmera: 1564 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 380. výmera:3542 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
-spoluvlastnícky podiel: 1/12
12. LV 512, parcely registra "E", parc. č. 228/8, výmera: 2380 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/800 výmera: 68m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 2/6240
13. LV 511, parcely registra "E", parc. č. 228/6, výmera:3707 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 28/43680
14. LV 791, parcely registra "E", parc. č. 759/1, výmera: 1185 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/2, výmera: 2156 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/3, výmera: 499 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/4, výmera: 2697 m2 , druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 112/33600
15. LV 411 ,parcely registra "E", parc. č. 27, výmera: 2471 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 32, výmera: 2560 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 33/1, výmera: 1145 m2 , druh pozemku: záhrada
parc. č. 33/2, výmera: 823 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 99/1, výmera: 967 m2 , druh pozemku: záhrada
parc. č. 99/2, výmera: 768 m2 , druh pozemku: záhrada
parc. č. 104, výmera: 2224 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 105, výmera: 2270 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 109/2 výmera: 345 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/4 výmera: 3135 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/5 , výmera: 4033 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/7, výmera: 4138 m2 , druh pozemku: orná pôda
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parc. č. 228/10, výmera: 3126m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/400, výmera: 212 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/500, výmera:219 m2 , druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/700, výmera:132 m2 , druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/9360
16. LV 523 ,parcely registra "E", parc. č. 252/1, výmera: 669 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/2, výmera: 1334 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/3, výmera: 1518 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/4, výmera: 1417 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/5, výmera: 1389 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/6, výmera: 1185 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/7 výmera: 1317 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/8, výmera: 512 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/9, výmera: 735 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/10 výmera: 1046 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/11 , výmera: 1319 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/12, výmera: 1269 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/13, výmera: 1160 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/14 , výmera: 1267m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/15, výmera: 1162m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/16 , výmera: 2778m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/17, výmera: 5155 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/18 , výmera: 3017 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/19, výmera: 668 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/20 , výmera: 2004 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/21, výmera: 2554 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/22 , výmera: 1130 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/23, výmera: 1733 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/24 , výmera: 2866 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/25, výmera: 3094 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
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parc. č. 252/26 , výmera: 1920 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/27, výmera: 327 m2 , druh pozemku: trvalý trávny porast
-spoluvlastnícky podiel: 20/18720
v celkovej minimálnej hodnote 838,61 EUR
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 20.01.2022 do 15,00 hod. poštou alebo osobne
na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01
Košice
v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 26OdK/24/2021 Kuriplach - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu),príp. obchodné meno, sídlo, IČO
(kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), podpis záujemcu, špecifikácia majetku podľa
čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny.Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť
zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná,
resp. sa na ňu nebude prihliadať.
1.Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu
konkurznej podstaty, ktorý je vedený vo VÚB banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 262421,
pričom doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
2.Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3.Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú zložku
predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný
podmienkami tohto ponukového konania.
4.Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5.Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave,
v akom je a na vlastné náklady.
6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
7.Záujemca doloží vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním osobných údajov a zároveň vyslovenie súhlasu/
nesúhlasu s uverejnením mena a priezviska v Obchodnom vesntíku za účelom vyhodnotenia ponukového kola.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K069403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jozef Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/224/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/224/2021
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Bc. Jozef Gaál, nar. 19.06.1976, bytom Kováčska 69, 040 01 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Gaál, s miestom podnikania: Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO:
30 673 402 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.04.1994, ustanovený uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 26OdK/224/2021 zo dňa 22.09.2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku,
ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto 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 v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 15.12.2021

JUDr. Jozef Vaško, správca

K069404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Urbán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1422/8, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/255/2021 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/255/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Vojtech Urbán, narodený: 09.03.1953, bytom: Kúpeľná
1422/8, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Urbán STAVOTRANS, s miestom
podnikania: Kúpeľná 8, 048 01 Rožňava, IČO: 33003785, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
04.09.2009, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky nasledovného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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veriteľa, ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, 85101 Bratislava

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie súhrnnej prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1629,39 EUR
3
02.12.2021
Neuplatnené
3
02.12.2021

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie súhrnnej prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

2384,15 EUR
3
02.12.2021
Neuplatnené
4
02.12.2021

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K069405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Meško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/185/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/185/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Peter Meško, nar. 06.02.1979, bytom Saleziánov 1284/8, 071 01
Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Meško s miestom podnikania: Saleziánov 1284/8, 071 01
Michalovce, IČO: 41 505 123 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013, ustanovený uznesením
Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/185/2021 zo dňa 10.08.2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.05.2021, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 216/2021 dňa
10.11.2021.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Meško, nar. 06.02.1979, bytom Saleziánov 1284/8, 071 01
Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Meško s miestom podnikania: Saleziánov 1284/8, 071 01
Michalovce, IČO: 41 505 123 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter
Meško, nar. 06.02.1979, bytom Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Meško s miestom podnikania: Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 41 505 123 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/185/2021 zo dňa
10.08.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2021, v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 15.12.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K069406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NorwisFiber, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zeleninárska 23 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 145 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2018 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Pohlová, správca majetku úpadcu NorwisFiber, s.r.o. v konkurze, so sídlom Zeleninárska 23, 071
01 Michalovce, IČO: 50 145 347, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka :
Veriteľ

IČO/dátum narodenia

Poradové číslo

Poradie

Celková suma pohľadávky

Ing. Richard Reday

03.11.1975

1

Iná pohľadávka

30.000 EUR

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok úpadcu.
Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 15.12. 2021
JUDr. Viera Pohlová, správca

K069407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 113, 044 13 Valaliky - Všechsvätých
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/258/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/258/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Ivan Gaži zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1.
Veriteľ:

Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408
Karadžičova 17, 851 01 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:

136,73 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poistná zmluva č. 610/505088-5 o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 11.01.2019
Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

14.12.2021

V Košiciach, dňa 15.12.2021
JUDr. Jozef Vaško
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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K069408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 216, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/208/2021 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/208/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka,
šetrenia správcu, ako aj vyhlásenia dlžníka zo dňa 19.10.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Pavol Horváth, nar. 14.07.1989, bytom:
Seňa 216, 044 58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Horváth, s miestom podnikania: 216,
044 58 Seňa, IČO: 48 032 174, zrušuje.

V Košiciach, dňa 15.12.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K069409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficu Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 334, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/323/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/323/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky
na mob. čísle: 0905 666 541.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K069410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficu Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 334, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/323/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/323/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K069411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čőrgőová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sándora Petőfiho 745/41, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/326/2021 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/326/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K069412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čőrgőová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sándora Petőfiho 745/41, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/326/2021 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/326/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K069413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vincej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalšanská ulica 113/27, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Košiciach, dňa 15.12.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K069414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tomaškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrhov 62, 049 44 Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/280/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/280/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996, ustanovená
uznesením Okresného súdu Košice I. sp. zn. 32OdK/280/2021 zo dňa 20.10.2021, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 206/2021 dňa 26.10.2021, za správcu majetku úpadcu Štefan Tomaškovič, narodený:
24.12.1944, bytom: Hrhov 62, 049 44 Hrhov, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 77 ods. 1 prvá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“),
oznamuje,
že zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje nasledovnú časť majetku úpadcu a to:
Por. Popis:
Druh, deň a dôvod zapísania: Súpisová
č.:
hodnota v eur:
2.
Dom – súp. č. 106, na pozemku parcela č. 414, zapísaný na liste vlastníctva č. 988,
·
nehnuteľnosť,
okres Košice I., obec Košice - Kavečany, katastrálne územie Kavečany, podiel 1/7
·
zapísaný dňa
09.11.2021
·
majetok vo
vlastníctve úpadcu
§167h ods. 1 ZKR

Majetok bol zaradený do súpisu Doplnením súpisu publikovaným v Obchodnom vestníku č. 219/2021 zo
dňa 15.11.2021.
Dôvod vylúčenia
·

·

dňa 09.11.2021 v rámci preskúmavania pomerov dlžníka správca v zmysle ustanovenia § 166i ods. 3.
zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v planom znení (ďalej len ZKR) vykonal úvodné
stretnutie s dlžníkom za účelom zisťovania existencie a stavu majetku dlžníka, kde dlžník prehlásil že
nehnuteľnosť: Dom – súp. č. 106, na pozemku parcela č. 414, zapísaný na liste vlastníctva č. 988, okres
Košice I., obec Košice - Kavečany bol zbúraný. O priebehu šetrenia bol spísaný úradný záznam, ktorý bol
založený do správcovského spisu.
Dňa 09.11.2021 a 08.122021 bol uskutočnený dopyt na Mestskú časť Košice – Kavečany za účelom
zisťovania existencie predmetnej nehnuteľnosti. Mestská časť Košice – Kavečany v zastúpení starostom
mestskej časti, dňa 06.12.2021 (doručené dňa 09.12.2021) písomne potvrdila, že uvedená stavba Dom –
súp. č. 106, na pozemku parcela č. 414, zapísaný na liste vlastníctva č. 988, okres Košice I., obec Košice
– Kavečany, neexistuje. Takže túto nehnuteľnosť - dom nie je možné speňažiť. Z toho dôvodu je potrebné
nehnuteľnosť, ktorá už neexistuje zo súpisu vylúčiť.

§ 77 ods. 1 prvá a druhá veta ZKR: „Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá právne
samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná položka
majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.“
V Košiciach, dňa 15.12.2021.
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K069415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kónyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 284/16, 049 51 Brzotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/229/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/229/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K069416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Sliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 33, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/331/2021 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/331/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ľubomír Sliško, narodený: 06.09.1985, bytom: 072 21 Nacina Ves 33,
(ďalej len „dlžník“) v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN SK68 8360 5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu 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.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K069417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Sliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 33, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/331/2021 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/331/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ľubomír Sliško, narodený: 06.09.1985, bytom: 072 21 Nacina Ves 33,
oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903400629, emailom na adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K069418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terminal South, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 82, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 520 477
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/6/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu Terminal South, s.r.o., v konkurze, zvoláva v zmysle § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov úpadcu: Terminal South, s.r.o., v konkurze, IČO:
47 520 477, Južná Trieda 82, 040 01 Košice.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 31. 01. 2021 o 13:30 hod., v sídle správcu, t. j. kpt. Nálepku 17, Košice
040 01 (prízemie) s nasledujúcim programom:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti 1. schôdze veriteľov
Informácia správcu o doterajšom priebehu konkurzu
Voľba zástupcov veriteľov vo veriteľskom orgáne
Hlasovanie o výmene správcu (§36 ZKR)
Záver

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ koná buď osobne
(prostredníctvom štatutárneho orgánu) alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, teda nie dve alebo viaceré
osoby naraz. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi (jeho štatutárnemu orgánu).
Správca týmto alternatívne oznamuje, že v prípade pretrvávajúcej aktuálnej pandemickej situácie súvisiacej so
šírením ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacim vyhláseným núdzovým stavom v zmysle Uznesenia Vlády SR
č. 695 z 24. 11. 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov, sa prvá schôdza veriteľov môže uskutočniť online v súlade s § 5 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID – 19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
POKYNY K PRIEBEHU online účasti:
1. Správca 7 dní (t. j. najneskôr do 24. 01. 2022) pred konaním schôdze veriteľov zašle elektronickú
informáciu a „pozvánku“ na schôdzu veriteľov.
2. V prípade, že má veriteľ záujem sa na schôdzi veriteľov zúčastniť, elektronicky doručí správcovi
oznámenie, kto bude v jeho mene na schôdzi veriteľov konať (štatutárny zástupca, splnomocnenec,
advokát na základe plnomocenstva).
3. Oznámenie o účasti spoločne s prílohami doručí veriteľ správcovi buď do elektronickej schránky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prostredníctvom portálu slovensko.sk alebo mailom na advokatpirc@advokatpirc.sk najneskôr do 14. 01.
2022.
4. V oznámení o účasti na schôdzi veriteľov veriteľ uvedie údaje o osobe, ktorá bude v jeho mene konať
(meno, priezvisko a číslo dokladu totožnosti). V prípade, ak sa veriteľ na schôdzi zúčastní
prostredníctvom splnomocnenej osoby, je povinný k oznámeniu elektronicky pripojiť aj doklad
splnomocňujúci danú osobu, z ktorého bude zrejmé oprávnenie sa zúčastniť a hlasovať na schôdzi
veriteľov (plnomocenstvo, poverenie a pod.) V oznámení veriteľ uvedie e-mailovú adresu, na ktorú mu
má správca doručiť elektronickú „pozvánku“ na schôdzu veriteľov.
5. Pri elektronickej prezentácii sa každá osoba do webovej kamery preukáže dokladom (preukaz
totožnosti/advokátsky preukaz).
6. Z dôvodu potreby overenia identity jednotlivých účastníkov schôdze, ako aj z dôvodu transparentnosti
hlasovania na schôdzi veriteľov bude potrebné, aby počas schôdze mal každý účastník zapnutú webovú
kameru.

V Košiciach, dňa 15. 12. 2021

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
správca S714

K069419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6747 Ján Grivalský, Červený Kláštor 29 , Červený Kláštor 059 06 v celkovej sume 5 035,70 - €
č.p.: 6748 Ján Grivalský, Červený Kláštor 29 , Červený Kláštor 059 06 v celkovej sume 5 851,55 - €

K069420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terminal South, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 82, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 520 477
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/6/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca podstaty úpadcu Terminal South, s.r.o., v konkurze, IČO: 47 520 477, Južná
Trieda 82, 040 01 Košice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30K/6/2020
týmto
OZNAMUJE
V súlade s ustanovením §28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov boli do konkurzného zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 570 460, Komenského 50, 040 01 Košice
v celkovej sume: 799,78 €

V Košiciach, dňa 15. 12. 2021
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu

K069421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 199 / 13, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1976
Obchodné meno správcu:
Cassovia Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/228/2018 S2042
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/228/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Cassovia Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 52 731 995, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2042, správca dlžníka Marián
Dandáš, narodený: 13.08.1976, bytom: Za Mostom 199/13, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod
obchodným menom: Marián Dandáš, s miestom podnikania Za Mostom 199/13, 076 17 Nižný Žipov, IČO:
43614248, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávky. Na účet vedený vo Fio banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN : SK04 8330 0000 0028 0207 8888.
Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Ing. Ivan Leľo, komplementár spoločnosti Cassovia Insolvency, a.s. správca dlžníka
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K069422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taragoš Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 161, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1979
Obchodné meno správcu:
Cassovia Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/286/2021 S2042
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/286/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Cassovia Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 52 731 995, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2042, správca dlžníka Sergej
Taragoš, narodený: 25.01.1979, bytom: Bôrka 161, 049 42 Bôrka, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Na účet vedený vo Fio banka, a.s., číslo
účtu v tvare IBAN : SK04 8330 0000 0028 0207 8888. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Ing. Ivan Leľo, komplementár spoločnosti Cassovia Insolvency, a.s. správca dlžníka

K069423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezinová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 49/852, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/185/2021 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/185/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Pavlov, správca konkurznej podstaty úpadcu Sone Brezinovej, narodenej 24.9.1986, miesto
trvalého pobytu Letná 852/49, 053 15 Hrabušice v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00
hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle +421 911 929 150.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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K069424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kitta Timotej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiaka 1326 / 24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/255/2021 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/255/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por. číslo Súpisová zložka Katastrálne územie č.LV číslo parcely Druh pozemku Výmera v m2 Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €
1.

pozemok

Hrnčiarovce

2517 518/1

Orná pôda

942

1/8

588

2.

pozemok

Hrnčiarovce

2517 519/1

Orná pôda

331

1/8

206

3.

pozemok

Hrnčiarovce

2517 520/1

Chmeľnica

2543

1/8

1589

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 2.12.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ZKR - majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota majetku: určená odhadom správcu spolu na sumu 2.383,00-€
JUDr.Juraj Špirko,správca

K069425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hocko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/57, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/240/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/240/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/240/2021 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ján Hocko, nar. 16.11.1982, bytom Komenského 2137/57, 075 01 Trebišov, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 15.12.2021
JUDr. Jana Závodská, správca

K069426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty – doplnenie

Podľa § 76 ods.3/ zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, správca zverejňuje a d o p l n e n
i e súpisu majetku všeobecnej podstaty takto

Súpisová zložka majetku č. 46
Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ: Mestská časť Košice – Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet
úpadcu zrážku z príjmu úpadcu za mesiac november 2021.
Súpisová hodnota: 2005,37 eur
Deň zapísania majetku: 10.12.2021

Súpisová zložka majetku č. 47
Dôvod zapísania majetku: KOŚICE MESTO, poukázal na konkurzný účet úpadcu zrážku z iného príjmu poslanca
za mesiac november 2021.
Súpisová hodnota: 34,72 eur
Deň zapísania majetku: 10.12.2021

Súpisová zložka majetku č. 48
Dôvod zapísania majetku: KOŚICE MESTO , poukázal na konkurzný účet úpadcu zrážku poslaneckej odmeny
úpadcu za mesiac november 2021.
Súpisová hodnota: 510,08 eur
Deň zapísania majetku: 10.12.2021

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K069427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania Českého Ľudu 737 / 5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/96/2021 S1734
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Okresný súd Košice I
32OdK/96/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/96/2021 zo dňa 02.06.2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 110/2021 dňa 09.06.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ivan Nagy, nar. 21.12.1973, bytom:
Povstania Českého Ľudu 737/5, 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov, podnikajúci pod obchodným menom Ivan
Nagy – COLOR EFEKT, s miestom podnikania Západná 268/10, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 41 511
352 (ukončená) a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom
kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.06.2021.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ivan Nagy, nar.
21.12.1973, bytom: Povstania Českého Ľudu 737/5, 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov, podnikajúci pod
obchodným menom Ivan Nagy – COLOR EFEKT, s miestom podnikania Západná 268/10, 044 31 Kostoľany
nad Hornádom, IČO: 41 511 352 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K069428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žolna Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 395 / 17, 045 01 Mokrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/259/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/259/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Štefan Žolna, nar. 21.09. 1988, bytom: Nová
395/17, 045 01 Mokrance, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Žolna, s miestom podnikania Nová 395/17,
045 01 Mokrance, IČO: 50 854 151, sp. zn.: 30OdK/259/2021.
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Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K069429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAJDOVÁ Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišovská 362 / 2, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1982
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdS/6/2020 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdS/6/2020
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára
P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca Viktória Galajdová, narodená:
15.04.1982, bytom: Trebišovská 362/2, 040 11 Košice, v konaní o určenie splátkového kalendára vedeného na
Okresnom súde Košice I., sp. zn. 32OdS/6/2020 týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 168d a nasl. zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), že zostavil Návrh
splátkového kalendára, pričom percento v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 30 %.
Ďalej súd predmetným uznesením oddlžil 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.
Uznesením o určení splátkového kalendára Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32OdS/6/2020 zo dňa 4. 12. 2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2020 konanie končí.
V Trebišove, dňa 13. 12. 2021
P/J/L k.s.
správca

K069430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 288, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1978
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/258/2021 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/258/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
P/J/L k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Sopko, narodený: 25. 9. 1978, bytom: Trhovište 288,
072 04 Trhovište, vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 30OdK/258/2021 týmto zverejňuje súpis
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majetku dlžníka:
Poradové číslo
1.

Číslo účtu
0094703611/6500

Zostatok
179

Mena
EUR

Banka
Poštová banka, a.s.

Názov a forma vkladu
Osobný účet

V Trebišove, dňa 15. 12. 2021
P/J/L k. s.
správca
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