Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

K012575
Spisová značka: 27K/4/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa veriteľa: HMC Real 2 s. r. o., so sídlom Matuškova 48, 976 31
Vlkanová, IČO: 47 651 270, zast.: Aequitas s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská bystrica, IČO: 36 628 841 o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 142 783 takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 142 783.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci
dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa
nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez
likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí,
zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K012576
Spisová značka: 4K/36/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Milan Mattertaj, nar. 17.3.1964, bytom Kríkova 8696/10, 821
07 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Demčák, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, S 1581 o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Milan Mattertaj, nar. 17.3.1964, bytom Kríkova 8696/10, 821 07 Bratislava zrušuje
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ZKR 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. V odvolaní
sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K012577
Spisová značka: 33K/11/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Bohuš Zachar, nar. 14.07.1970, trvale bytom Rozbehy 71, 906 33
Cerová, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, správcom ktorého je: JUDr. Andrea
Hríňová, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1981, uznesením č. k.:
33K/11/2020-127 zo dňa 15.12.2020, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2021.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2021
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K012578
Spisová značka: 27K/40/2020
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Eugere, s. r. o., so sídlom Čapkova 2, Bratislava, IČO: 47 501
961, uznesením č. k. 27K/40/2020-58 zo dňa 08. 12. 2020 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 01. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.3.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K012579
Spisová značka: 37K/85/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M 8 Slovakia, spol. s r. o., so
sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 768 176, správcom ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom Hlavná 48,
Dunajská Streda, značka správcu S 1223, rozhodol o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa:
OBLIGO, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 95, Bratislava, IČO: 51 186 900, namiesto pôvodného veriteľa: TUBAU, a.
s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava, IČO: 35 801 199, v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa
zapísanej v Zozname pohľadávok pod č. 23 až 34 vo výške 2 216 097,90 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
22. 12. 2020.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.3.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K012580
Spisová značka: 2OdK/7/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Rojík, nar. 23.06.1960, trvale bytom
Venevská 770/26, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Rojík DREVOVÝROBA ROJÍK, Banícka 703/14, Veľký Krtíš, IČO: 10912428, 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 Rojík, nar. 23.06.1960, trvale bytom Venevská 770/26, 990 01
Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Rojík DREVOVÝROBA - ROJÍK, Banícka 703/14, Veľký
Krtíš, IČO: 10912428.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Bankruptcy and recovery innovative corporation, so sídlom kancelárie Nám.
Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1893.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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) s tým, že lehota na podanie odvolania
neplynie do 28.02.2021 (§ 8 písm. a/ v spojení s § 9 ods. 1 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 v znení účinnom od 19. 01. 2021).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 29.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K012581
Spisová značka: 5OdK/49/2021

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Suchý, nar. 07.10.1965, trvale bytom
966 11 Trnavá Hora, 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: Jaroslav Suchý, nar. 07.10.1965, trvale bytom 966 11 Trnavá Hora.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1614.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 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 5.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012582
Spisová značka: 5OdK/51/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Maja Balážová, nar. 14.02.1991, trvale bytom
981 01 Hnúšťa, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Maja Balážová, nar. 14.02.1991, trvale bytom 981 01 Hnúšťa.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: SKP, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1359.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012583
Spisová značka: 5OdK/53/2021

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislava Bartošová, nar. 22.03.1980, trvale
bytom Farská 1, 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: Stanislava Bartošová, nar. 22.03.1980, trvale bytom Farská 1, 969 01
Banská Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1604.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 5.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012584
Spisová značka: 2K/10/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka ALTANDA
s.r.o., so sídlom 991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 34890/S, 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. V y h l a s u j e

konkurz na majetok dlžníka ALTANDA s.r.o., so sídlom 991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756.

II. Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.
III. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie
974 01 Banská Bystrica, 29. augusta 31.
IV. Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 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).
4. 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).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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).
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).
12. 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 Banská Bystrica dňa 9.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K012585
Spisová značka: 31K/14/2020
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o., so sídlom: Štúrova 27, 040
01 Košice, IČO: 44 236 310, uznesením č.k. 31K/14/2020-96 zo dňa 29.12.2020 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o., so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 44 236 310 pre nedostatok
majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2021.
Okresný súd Košice I dňa 9.3.2021
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K012586
Spisová značka: 32OdK/48/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ľudmila Propperová, narodená: 24.11.1989, bytom: Obchodná
13/ 27, 078 01 Sečovce, 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: Ľudmila Propperová, narodená: 24.11.1989, bytom: Obchodná
13/ 27, 078 01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ľudmila Propperová, narodená: 24.11.1989, bytom: Obchodná 13/ 27, 078 01
Sečovce, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752; 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. D14-148/2021 na účet správcu
podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1752; 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 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).
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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 8.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012587
Spisová značka: 32OdK/49/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Martina Drapačová, narodená: 06.04.1974, bytom: Lesné 29,
071 01 Lesné, 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: Martina Drapačová, narodená: 06.04.1974, bytom: Lesné 29,
071 01 Lesné.
II.
Zbavuje dlžníka: Martina Drapačová, narodená: 06.04.1974, bytom: Lesné 29, 071 01 Lesné, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1942.
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: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1942; 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. D14-158/2021 na účet správcu
podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942; 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

21

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 8.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012588
Spisová značka: 32OdK/50/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Jarmila Plachetková, narodená: 31.01.1991, bytom: Banská 328,
055 66 Smolník, podnikajúca pod obchodným menom: Jarmila Plachetková s miestom podnikania: Banská 328, 055
66 Smolník, IČO: 47 830 930 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.12.2017, 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: Jarmila Plachetková, narodená: 31.01.1991, bytom: Banská
328, 055 66 Smolník.
II.
Zbavuje dlžníka: Jarmila Plachetková, narodená: 31.01.1991, bytom: Banská 328, 055 66 Smolník,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Kristián Sušina , PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1339.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Kristián Sušina , PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5,
040 01 Košice, zn. správcu: S1339; 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. D14-157/2021 na účet správcu
podstaty: Ing. Kristián Sušina , PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339; 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)
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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)
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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 8.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012589
Spisová značka: 32OdK/51/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: František Fabian, narodený: 05.02.1980, bytom: Koňuš 97, 072
63 Choňkovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Fabian, narodený: 05.02.1980, bytom: Koňuš 97, 072
63 Choňkovce.
II.
Zbavuje dlžníka: František Fabian, narodený: 05.02.1980, bytom: Koňuš 97, 072 63 Choňkovce,
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.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 04801
Rožňava, zn. správcu: S1997.
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. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13,
04801 Rožňava, zn. správcu: S1997; 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. D14-161/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 04801 Rožňava, zn. správcu: S1997; 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
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 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
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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 8.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012590
Spisová značka: 30OdK/51/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Bunda, narodený: 04.01.1987, bytom: Jarková 216/ 13,
040 15 Košice- Šaca, 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: Peter Bunda, narodený: 04.01.1987, bytom: Jarková 216/ 13,
040 15 Košice- Šaca.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Bunda, narodený: 04.01.1987, bytom: Jarková 216/ 13, 040 15 Košice- Šaca,
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.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
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: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683; 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. D14-150/2021 na účet správcu
podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683, zn.
správcu: S804; 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
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 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
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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 8.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K012591
Spisová značka: 30OdK/52/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Pataki, narodený: 28.11.1974, bytom: Ladmovce, 076 34
Ladmovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Pataki s miestom podnikania: Mlynská 285/ 11, 076 32 Borša,
IČO: 41 604 784 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.02.2014, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Ladmovce.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Pataki, narodený: 28.11.1974, bytom: Ladmovce, 076 34

II.
Zbavuje dlžníka: Peter Pataki, narodený: 28.11.1974, bytom: Ladmovce, 076 34 Ladmovce, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Hrnčiarska 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S971.
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. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Hrnčiarska 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S971; 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. D14-154/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Hrnčiarska 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S971; 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)
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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)
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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 8.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K012592
Spisová značka: 30OdK/53/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Migáč, narodený: 12.07.1982, bytom: 044 42
Rozhanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Migáč s miestom podnikania: 19.januára 436/ 5, 044 42
Rozhanovce, IČO: 40 439 500 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.09.2010, 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: Peter Migáč, narodený: 12.07.1982, bytom: 044 42
Rozhanovce.
II.

Zbavuje dlžníka: Peter Migáč, narodený: 12.07.1982, bytom: 044 42 Rozhanovce, všetkých dlhov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

39

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

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: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01
Košice, zn. správcu: S1651.
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: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040
01 Košice, zn. správcu: S1651; 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. D14-153/2021 na účet správcu
podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 8.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K012593
Spisová značka: 31K/5/2020

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31K/5/2020-96
PREDVOLANIE
Okresný súd Nitra V právnej veci navrhovateľa : Vareal, s.r.o., so sídlom Azúrová 1070/21, 010 03 Žilina Budatín, IČO: 46 475 982, zast. JUDr. Ondrej Brláš, advokát so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka : PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156,
predvolávame Vás na pojednávanie dňa 31.03.2021 o 10:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
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 CSP).
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú
uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a
hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila
včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších
úkonov súdu (§ 153 v spojení s § 149 CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (154 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. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
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 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 Nitre dňa 08.03.2021

Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K012594
Spisová značka: 31K/5/2020
Spisová značka: 31K/5/2020-97
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
V právnej veci navrhovateľa : Vareal, s.r.o., so sídlom Azúrová 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 46 475
982, zast. JUDr. Ondrej Brláš, advokát so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníka : PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156,
predvolávame Vás na pojednávanie
súd nariadil pojednávanie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na deň
31.03.2021
o 10.00
-------------------------------------------------------------

Deň vydania: 15.03.2021

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Vareal s.r.o. Azúrova 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 46 475 982
- Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
- Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,

V Nitre, dňa 08.03.2021
Mgr. Marek Janigloš
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, 037/8841111, fax.: 037/8841191
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K012595
Spisová značka: 27K/5/2020
UPOVEDOMENIE
číslo konania: 27K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604 r u š í p o j e d n á v a n i e vytýčené na deň 12.03.2021 o 09.30 z dôvodu, že v súlade s § 8 písm. a)
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, lehoty ustanovené právnymi
predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k
premlčaniu alebo k zániku práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 neplynú.
Podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona č. 62/2020 Z. z. ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené
zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami
v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu,
poškodeného a zúčastnenú osobu.
Dlžníkovi bola dňa 24.01.2021 doručená výzva v súlade s § 19 ZoKR, v ktorej mu bola o. i. určená lehota 20 dní na
osvedčenie platobnej schopnosti. Táto lehota plynie až do dňa 16.03.2021, nakoľko do 28.02.2021 neplynuli lehoty v
zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení.
Nový termín pojednávania je: 31.03.2021, o 11.00 hod. , miestnosť č. dv.: 32 , prízemie.

Okresný súd Nitra dňa 9.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K012596
Spisová značka: 27K/5/2020
UPOVEDOMENIE
číslo konania: 27K/5/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604 , týmto upovedomuje veriteľov:
SR - Daňový úrad Nitra, Obec Veľké Turovce, Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s., o rušení pojednávania, ktoré je
vytýčené na deň 12.03.2021 o 09.30 z dôvodu, že v súlade s § 8 písm. a) 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, lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch
na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva v čase
odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 neplynú.
Podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona č. 62/2020 Z. z. ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené
zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami
v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu,
poškodeného a zúčastnenú osobu.
Dlžníkovi bola dňa 24.01.2021 doručená výzva v súlade s § 19 ZoKR, v ktorej mu bola o. i. určená lehota 20 dní na
osvedčenie platobnej schopnosti. Táto lehota plynie až do dňa 16.03.2021, nakoľko do 28.02.2021 neplynuli lehoty v
zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení.
Nový termín pojednávania je: 31.03.2021, o 11.00 hod. , miestnosť č. dv.: 32 , prízemie.

Okresný súd Nitra dňa 9.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K012597
Spisová značka: 27K/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: J.S. RENTA, s.r.o., so sídlom: Topoľčany, Odbojárov č. 4619/35A,
IČO: 46397736, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: JUDr. Michal Krutek, s.r.o., so sídlom: Trnava,
Hlavná č. 11, IČO: 47254581, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: J.S. RENTA, s.r.o., so sídlom:
Topoľčany, Odbojárov č. 4619/35A, IČO: 46397736, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e Mgr. Petra Pálla, so sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska č. 2959/18A, za predbežného správcu
dlžníkovi: J.S. RENTA, s.r.o., so sídlom: Topoľčany, Odbojárov č. 4619/35A, IČO: 46397736.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K012598
Spisová značka: 27K/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dunajškrob Starch, a. s., so sídlom Štúrovo, Komenského č.
74, IČO: 35958511, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dunajškrob Starch, a. s., so sídlom Štúrovo,
Komenského č. 74, IČO: 35958511, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská
č. 3, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
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Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/2/2016 - 226 zo dňa 16.03.2016 na majetok úpadcu:
Dunajškrob Starch, a. s., so sídlom Štúrovo, Komenského č. 74, IČO: 35958511, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
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 prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K012599
Spisová značka: 2OdK/38/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milena Ferencová, nar. 28.10.1987, trvale bytom 090 16
Rovné 117, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milena Ferencová, nar. 28.10.1987, trvale bytom 090 16 Rovné
117,
II.
ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova
2766/9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, IČO: 47
166 142, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
26.02.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 169/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K012600
Spisová značka: 5OdK/56/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Krakovský, nar. 03.10.1979, trvale bytom 086 21
Vyšná Voľa 71, podnikajúci pod obchodným menom Martin Krakovský, s miestom podnikania 086 21 Vyšná Voľa 71,
IČO: 41 228 197 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Krakovský, nar. 03.10.1979, trvale bytom 086 21 Vyšná
Voľa 71, podnikajúci pod obchodným menom Martin Krakovský, s miestom podnikania 086 21 Vyšná Voľa 71, IČO:
41 228 197,
II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 166/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K012601
Spisová značka: 5OdK/57/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Vaník, nar. 06.06.1972, trvale bytom Mládeže 495/4,
089 01 Svidník zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Svidník,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Vaník, nar. 06.06.1972, trvale bytom Mládeže 495/4, 089 01

II.
Bardejov,

ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01

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),
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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. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 168/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K012602
Spisová značka: 40K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
STA-PA, s. r. o. v konkurze so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová, IČO 46 926 666, uznesením č.k.
40K/28/2016-340 zo dňa 29.12.2020 povolil vstup Messer Tatragas, spol. s r.o, so sídlom Chalúpkova 9, 819 44
Bratislava, IČO 00 685 852 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa
zaniknutej obchodnej spoločnosti Messer Slovensko, s.r.o. (pôvodne AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.), s posledným
sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO 35 788 283, a to v rozsahu pohľadávkov vo výške 1 033,55 eura,
ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 1 až 5.
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník
K012603
Spisová značka: 28K/35/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alena Homolová, nar.
18.06.1960, bydliskom Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Viliam Vaňko so sídlom
kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, na návrh správcu uznesením
č.k. 28K/35/2012-680 zo dňa 30.12.2020 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2021.

Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník
K012604
Spisová značka: 28K/12/2010
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FITOP spol. s r.o. v
konkurze so sídlom SNP 74/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31 595 731, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so
sídlom kancelárie Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, na návrh správcu uznesením č.k.
28K/12/2010-336 zo dňa 31.12.2020 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.3.2021.

Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K012605
Spisová značka: 40K/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti LUWETT, s.r.o. so
sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO 51 283 557, zast. Advokátska kancelária CORPIS, s. r. o., so sídlom
Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 47 237 783, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka LUWETT, s.r.o. so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO 51 283 557, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
LUWETT, s.r.o. so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO 51 283 557.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K012606
Spisová značka: 25K/10/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: TEDDY REAL, s.r.o., IČO: 36 249 572, Námestie sv.
Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo vložke č.
13529/T, správcom majetku ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: TEDDY REAL, s.r.o., IČO: 36 249 572,
Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, pre nedostatok majetku.
II.

Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, odmenu z výťažku.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
917 01 Trnava, náhradu hotových výdavkov.
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 na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 a 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K012607
Spisová značka: 10OdK/9/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Kabatiar, nar. 05.04.1963, trvale bytom obec Dolná
Tižina, 013 04 Dolná Tižina, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Kabatiar, s miestom podnikania: Dolná
Tižina 99, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 34 221 433, korešpondenčná adresa: Závodská cesta 60, 010 01 Žilina,
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
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marian Kabatiar, nar. 05.04.1963, trvale bytom obec Dolná
Tižina, 013 04 Dolná Tižina, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Kabatiar, s miestom podnikania: Dolná
Tižina 99, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 34 221 433.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1509.
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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.

Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
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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
01.03.2021 vedený pod položkou registra 66/2021, 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.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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,
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nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 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 8.3.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K012608
Spisová značka: 10OdK/11/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Holub, nar. 14.04.1975, trvale bytom Petzvalova
8501/43A, 010 15 Žilina, prechodne bytom Čakanovce 104, 985 58 Radzovce, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Holub, nar. 14.04.1975, trvale bytom Petzvalova
8501/43A, 010 15 Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1317.
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. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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
04.03.2021, vedený pod položkou registra 70/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
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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.
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
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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 8.3.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K012609
Spisová značka: 3K/24/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BORÁK, s. r. o., so sídlom Nám.
Slobody 1016, 022 01 Čadca, IČO: 36 420 131, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Schvaľuje rozvrh výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo
výške 29.024,16 eur tak, že sa uspokojujú:
a)

pohľadávky proti podstate:

1) poštovné vo výške 55,7 eur;
2) bankové poplatky vo výške 188,49 eur;
3) odmena správcu vo výške 10.169,58 eur;
4) výdavky správcu (overenie podpisu, kancelárske potreby, náklady súvisiace s vedením
konkurzu) vo výške 130,79 eur;
5) notárske poplatky vo výške 32,96 eur;
6) náklady dražby vo výške 2.831,76 eur;
7) znalecké posudky vo výške 834,9 eur;
8) náklady spojené s ukončením konkurzu vo výške 2.500 eur;
b) nezabezpečení veritelia zo sumy výťažku vo výške 12.278 eur po odpočítaní pohľadávok proti podstate
nasledovne:
29.024,16 - 16 744,18 =12.278 eur
1)

Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., so sídlom Modletice, Lipová 72, okres Prahavýchod, PSČ 25170, Česká republika, IČO: 25138936, vo výške 2.967 eur;
2)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, vo výške 38 eur;
3)
Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852 vo výške 41
eur;
4)
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave vo výške 634 eur;
5)
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, vo výške
1.273 eur;
6)
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, (predtým
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ) vo výške 8 eur;
7)
ZTS Sabinov, a. s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vo výške 2.524 eur;
8)
SLOVAK HOLDING s.r.o., so sídlom Jána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina, IČO: 44 792 611, vo výške
4.409 eur;
9)
JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 37 904 779 vo výške 384 eur.

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 /.

Okresný súd Žilina dňa 2.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K012610
Spisová značka: 2OdK/9/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Kolláriková, nar. 28.04.1987, trvale bytom 038 31
Vrícko 30, do 01.04.2016 podnikajúci pod obchodným menom Petra Kolláriková - FP Financ, s miestom podnikania
01313 Stránske 91, IČO 43447147, 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.
Vrícko 30.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Kolláriková, nar. 28.04.1987, trvale bytom 038 31

II.
Ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364.
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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01.03.2021 vedený pod položkou registra 67/2021, 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 9.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K012611
Spisová značka: 10OdK/10/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Lacko, nar. 29.07.1971, trvale bytom Múrna 987,
032 61 Važec, korešpondenčná adresa: Hlboké 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrom právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, 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

68

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Lacko, nar. 29.07.1971, trvale bytom Múrna 987,
032 61 Važec.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina,
značka správcu: S 647, IČO: 10 955 500.
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
03.03.2021 vedený pod položkou registra 69/2021, 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
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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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 9.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K012612
Spisová značka: 10K/3/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01
Žilina, IČO: 36 397 768, zastúpený: JUDr. Martin Olos, advokát, so sídlom Karola Kašjaka 1, 013 13 Rajecké Teplice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36
397 768.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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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
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 9.3.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K012613
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri
Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z
funkcie, takto

rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 9.3.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K012614
Spisová značka: 1K/5/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Intergal EU, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 3, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 755 818, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: Intergal EU, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 755 818,
predbežného správcu: LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 47 817 003, značka správcu: S1731.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 28
dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný
predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 9.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K012615
Spisová značka: 2K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Bratislavská 117, 010 01
Žilina, IČO: 36 379 271, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: BEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Bratislavská 117, 010 01 Žilina, IČO:
36 379 271.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, IČO:
52 959 864, značka správcu: S533.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
2K/1/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
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.
VI.
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
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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.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje
od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú
osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi 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 a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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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 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. 7, 8 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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.
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, 10 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 9.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K012616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Kuceková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1159/29, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/494/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/494/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok: Prihláška
pohľadávky zo dňa 27.02.2021 veriteľa Mahan Shingil Bati, nar. 20.09.1988, bytom Woodvale, Herons Wood,
Carrigaline, Co. 12, Cork, Írsko v celkovej výške 12.018,85 EUR.

K012617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamburg Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická ulica 396 / 8, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/23/2021 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/23/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca dlžníka Miloš Hamburg, nar. 16.01.1966, Požiarnická 396/8, 900 51 Zohor,
Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo účtu : SK1083300000002600479800.
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.
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
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
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správca dlžníka

K012618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamburg Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická ulica 396 / 8, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/23/2021 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/23/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie: Pribišova 31, 841 05 Bratislava, správca dlžníka Miloš Hamburg,
nar. 16.01.1966, Požiarnická 396/8, 900 51 Zohor, Slovenská republika, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia
tohto
oznámenia
je
možné
nahliadnuť
do
konkurzného
spisu
v kancelárii správcu na adrese: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca, Pribišova 31, 841 05
Bratislava
počas stránkových dní pondelok až piatok od 7.00 hod. do 10.00 hod. a od 11.30 hod. do 14.30 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, na tel. 0907168479, alebo
email:
spravca.calfa@gmail.com.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa

K012619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamburg Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická ulica 396 / 8, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/23/2021 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/23/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notification to foreign creditors According to the Council Regulation No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the trustee of the debtor’s property, I would like to inform you that with the Judgment of the District Court in
Bratislav I, dated of 1st of March 2021, No. 33OdK/23/2021, which was published in the Official Commercial
Journal No. 46/2021 on 9th of March 2021 opened insolvency proceedings on the property of a Debtor – Miloš
Hamburg, nar. 16.01.1966, Požiarnická 396/8, 900 51 Zohor, Slovak republic
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (here in after only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the No. 33OdK/23/2021and also to the trustee Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05
Bratislava, Slovak Republic. Applications that will not be delivered in time will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the liquidator, otherwise security
rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors, who have a claim against another person as 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 filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the information
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 bankruptcy general estate, total amount of
claim and registration 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 security right, object
to which the security is tied and legal cause of this 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 registration form the condition on which the claim is dependent. 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 sill be determined
by liquidator according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings 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 will be determined by liquidator with professional diligence. Documents containing the information
provided in the application of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that 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 creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not
have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing
in the Commercial Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected
or amended. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious
from the business documentation of the debtor.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
trustee

Výzva na prihlásenie pohľadávky V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca
úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 9.3.2021, č.k. 33OdK/23/2021, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č.46/2021 zo dňa 9.3.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miloš
Hamburg, nar. 16.01.1966, Požiarnická 396/8, 900 51 Zohor, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca,
Pribišova 31, 841 05 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, sp. zn.: 33OdK/23/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. 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 uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v 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. 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 dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K012620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Mihalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Reca 203, 925 26 Reca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/254/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.11.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyhlásenia úpadcu zo dňa 14.10.2020 a zisťovania majetku Správcom v zmysle § 166i ods.4 Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR), dlžník nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
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, Správca týmto oznamuje, že sa konkurz
vyhlásený na majetok Úpadcu Richard Mihalovič, nar. 08.08.1983, trvale bytom Reca 203, 925 26 Reca, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Richard Mihalovič, nar. 08.08.1983, trvale
bytom Reca 203, 925 26 Reca v zmysle § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. Karol Kovár, správca
V Bratislave, dňa 10.03.2021

K012621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florián Kalmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 231/6, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/393/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/393/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 29.01.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyhlásenia úpadcu zo dňa 25.11.2020 a zisťovania majetku Správcom v zmysle § 166i ods.4 Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR), dlžník nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
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, Správca týmto oznamuje, že sa konkurz
vyhlásený na majetok Úpadcu Florián Kalmár, nar. 19.12.1954, trvale bytom Adyho 231/6, Malinovo okres
Senec, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Florián Kalmár, nar. 19.12.1954, trvale
bytom Adyho 231/6, Malinovo okres Senec v zmysle § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 10.03.2021

JUDr. Karol Kovár, správca

K012622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čóková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnická 2974/13 2974/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/361/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 13:00 – 15:00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle:
0910 540 360, prípadne e-mailom z.betakova@insolvencna.sk.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kluka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na piesku 17360 / 6A, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1990
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 13:00 – 15:00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle:
0910 540 360, prípadne e-mailom z.betakova@insolvencna.sk.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucie Poppovej 498 / 18, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/307/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 13:00 – 15:00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle:
0910 540 360, prípadne e-mailom z.betakova@insolvencna.sk.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poloncová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/97/2017 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/97/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 13:00 – 15:00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle:
0910 540 360, prípadne e-mailom z.betakova@insolvencna.sk.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107 / 9, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 13:00 – 15:00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle:
0910 540 360, prípadne e-mailom z.betakova@insolvencna.sk.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Alena Karvaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 1082/33, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/18/2021 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/18/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015.
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Alena Karvaiová, narodená 25.12.1993, trvale bytom Sputniková 1082/33, 821 02 Bratislava, Slovenská
republika (ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 15.02.2021, č.k.:
27OdK/18/2021, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 45/2021, zo dňa 08.03.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811
06 Bratislava, Slovenská republika, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1462.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Alena Karvaiová, born: 25.12.1993, address: Sputniková 1082/33, 821 02
Bratislava, Slovak Republic, my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc.
no: 27OdK/18/2021, dated on 15.02.2021, which was announced in the Commercial Bulletin No. 45/2021, dated
08.03.2021, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the JUDr. Michal
Pohovej, trustee, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, trustee registered in the trustee
register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, trustee sign: S 1462 was appointed as the
bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No.
7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: JUDr. Michal Pohovej,
správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Michal
Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
(§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee publishes in the
Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of mortgage is
entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The Trustee will
notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on
creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can´t be
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corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
V/In Bratislave, dňa/date 09.03.2021.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K012628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludviková Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem spresnenie hodnoty súpisovej zložky majetku
všeobecnej podstaty evidovanej pod súhrnnou položkou č. 3 zo súpisu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
137/2020 zo dňa 17.7.2020. Ku dňu zverejnenia je zistený majetok zaradený do všeobecnej podstaty nasledovný:
• Ostatná plocha podľa nasledovnej výmery a spoluvlastníckeho podielu v celkovej súpisovej hodnote 179,- Eur:
Druh
Ostatná plocha

Výmera v m2
1048

Štát
SR

Obec
Levice

KÚ
Sazdice

Číslo LV
1619

Č. parcely
3308

Spoluvlastnícky podiel
6038/883700

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K012629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
Číslo konania: DM/1/2020
Debt Management s.r.o. ako dražobník v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zverejňuje nasledovné
Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné
meno/
meno
a Debt Management s.r.o.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Na Troskách
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Banská Bystrica
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13057/S
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IV.
B.
1.

IČO/ dátum narodenia
36 776 190
Označenie navrhovateľa
I.
Obchodné meno/ meno a Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Start
priezvisko
People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35726768
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Horná
b) Orientačné/ súpisné číslo
13
c) Názov obce
Banská Bystrica
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zapísaná v OROS Banská Bystrica, odd.: Sr, Vložka číslo: 582/S, konajúca
prostredníctvom Mgr. Matúš Mendrej - komplementár
IV.
IČO/ dátum narodenia
36 866 555
C.
Miesto konania dražby
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava –Zasadacia miestnosť v administratívnom
priestore A03 na 1. poschodí
D.
Dátum konania dražby
19.03.2021
E.
Čas konania dražby
11:00
F.
Kolo dražby
II. kolo opakovanej dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží:
1. Nebytový priestor – Garáž č. S1-G vo vchode Drieňová, nachádzajúci sa v suteréne Obytného komplexu Drieňová – Prešovská
so súp. Číslom 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15274/16, registra „C“ č.15274/17, registra
„C“ č. 15274/18, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5/120 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 336704/3522584 k celku (garážové státia pod č. 26,27,28,29
a 30)
2. Nebytový priestor – Skladový priestor č. AS01 vo vchode Drieňová 1H, nachádzajúci sa v suteréne Obytného komplexu ul.
Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“
č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1289/3522584 k celku
3. Nebytový priestor – Iný nebytový priestor č. A03 vo vchode Drieňová 1H, nachádzajúci sa na 1 p. Obytného komplexu ul.
Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“
č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 20222/3522584 k celku
4. Nebytový priestor – Skladový priestor č. CS12 vo vchode Drieňová 1L, nachádzajúci sa NA -2 poschodí Obytného komplexu ul.
Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“
č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 763/3522584 k celku.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava II, Obec Bratislava - m. č. Ružinov, katastrálne územie Ružinov, evidované Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom zapísané na LV 6946 vo vlastníctve úpadcu Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01
Bratislava, IČO: 35726768
Opis predmetu dražby
SPOLOČNÝ POPIS PRE VŠETKY NEBYTOVÉ PRIESTORY:
Obytný komplex sa nachádza v miestnej časti Bratislava, k.ú. Ružinov, cca 75 m od Štrkoveckého jazera. Stavba je vybudovaná medzi
ulicami Drieňová a Prešovská. Vyhotovená je z 8 k sebe pristavaných blokov, z ktorých priestorovou dominantou je juhovýchodný blok, ktorý
má 17 nadzemných podlaží. K nemu sú pristavané ostatné bloky, ktoré majú 8 nadzemných podlaží. Celá stavba je podpivničená dvomi
podzemnými podlažiami. Do každého bloku je vybudovaný samostatný vchod. Z juhozápadnej strany stavby je otvorené átrium, ktoré je
oddychovou zónou.
Spoločné časti domu:
Nosnú konštrukciu tvorí monolitický železobetónový stenový skelet, priestorové stuženie je zabezpečené monolitickými výťahovými šachtami.
Horizontálne stuženie tvoria železobetónové monolitické stropy. Schodiská sú železobetónové prefabrikované, povrch je z keramickej dlažby.
Strechy nad jednotlivými blokmi sú ploché, krytina fóliová, v átriu nad podzemným podlažím je zelená strecha. Fasáda domu je zateplená
minerálnou vlnou. Okná na celej stavbe sú hliníkové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie stavby je ústredné, stavba je napojená na centrálny
mestský horúcovod, následne každý priestor má vlastnú reguláciu.
Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete, vybavená je bleskozvodovou sústavou.
Každý vchod je vybavený výťahom, výškový blok trojicou výťahov. V stavbe je rozvod štruktúrovanej kabeláže a odvod vzduchu zo sociálnych
zariadení a z kuchýň.
Nebytový priestor A-03:Nebytový priestor sa nachádza na 1.p., nie je priamo prístupný z verejnej komunikácie, ale zo spoločnej chodby,
ktorá je prístupná výťahmi, alebo schodiskom. Vstup z Drieňovej 1H je cez recepciu, tam sú umiestnené aj poštové schránky. Nebytový
priestor bol pôvodne jedným otvoreným priestorom, ktorý bol stavebnými úpravami rozdelený na 5 kancelárií, centrálnu chodbu na ktorej sa
nachádza čajová kuchynka, sociálne zariadenie s predsienkami samostatné pre mužov a ženy, miestnosť archívu, skladu a kuchynky. K
priestoru patrí loggia a dva balkóny. Administratívne priestory sú klimatizované.
Nebytový priestor AS01:Nebytový priestor je tvorený jednou miestnosťou, ktorá sa využívala ako sklad. Nebytový priestor je napojený na
elektrickú prípojku.
Nebytový priestor CS12:Nebytový priestor je tvorený jednou miestnosťou, ktorá sa využívala ako sklad. Nebytový priestor je napojený na
elektrickú prípojku.
Nebytový priestor S1-G:Priestor garáže sa nachádza pod stavbou bytového domu, obsahuje celkovo 120 garážových státí, z toho 5 je
predmetom ohodnotenia. Miesta sú vyznačené vodorovným dopravným značením a očíslovaní číslami 26, 27, 28, 29 a 30. Vjazd od garáže je
cez segmentové brány na motorický pohon, podlahy sú z oderuvzdorného poteru. Nebytový priestor je napojený na elektrickú prípojku.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stavba sa začala užívať od roku 2009. Údržba stavby je zabezpečovaná, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú statické poruchy na
základoch, obvodovom plášti, schodiskách, stropoch a zastrešení. Predpokladaná životnosť stavby je 100 rokov.
Nebytový priestor A-03, AS01, CS12, S1-G: Priestory sú v udržiavanom stave, vhodné na užívanie, k dátumu miestneho šetrenia neboli
využívané.
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I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby viaznu nasledujúce práva k cudzej veci zapísané v časti C: Ťarchy na LV č. 6946:
·
Vecné bremeno v prospech: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava, IČO:35823542 spočívajúce v práve uloženia
primárnej tepelnej prípojky na pozemku parc.č.15274/20 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 3020/2009 a práve vstupu
a vjazduna pozemok parc. č. 15274/20 za účelom prístupu k primárnej tepelnej prípojke, a to v rozsahunevyhnutnom na účely
vykonávania kontroly, opráv, bežnej údržby alebo výmeny primárnejtepelnej prípojky, podľa rozhodnutia č. V-20983/09 zo dňa
27.10.2009
·
Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu, prejazdu, vstupu a vjazdu motorovými anemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami na pozemky parc.č.15274/4, parc.č. 15274/16 oprávneným a ním povereným osobám výlučne v rozsahu
aspôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti oprávneného v rozsahu vyznačenomgeometrickým plánom č. 3017/2009 v
prospech vlastníka parc.č. 15274/29, 15274/30 podľarozhodnutia č. V-29940/09 zo dňa 21.1.
·
Záložné právo v prospech: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930na nebyt.priestor-skladový priestor
č. AS01, -1.p., vchod: Drieňová 1H a pozemky parc.č.15274/4,15,16,17,18,20 podľa V-9717/11 zo dňa 28.4.
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01,suterén, vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 25336/2015 zo dňa 10.3.2015, vykonateľnédňa 20.5.2015, právoplatné dňa 4.6.2015, Z-12944/15
·
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislavana nebytový priestor č. AS01,
suterén, vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.20441786/2015 zo dňa 30.06.2015, právoplatné dňa 18.08.2015, P-2130/15
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01,suterén, vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 20441786/2015 zo dňa 30.06.2015,právoplatné dňa 18.08.2015, Z-16444/15Vlastník poradové číslo 86Daňové
záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01 na-1.p., vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia
č. 20726820/2015 z 25.08.2015, vykonateľné12.09.2015 a právoplatné 28.09.2015, Z-21497/15
·
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01, -1.p.,vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.
20846839/2015 zo dňa 17.9.2015, vykonateľné dňa30.9.2015, právoplatné dňa 15.10.2015, Z-21687/15
·
Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Bratislava, na nebytový priestor č. 8-AS01, na-1.p., vchod: Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 21204700/2015 zo dňa 09.11.2015,právoplatné dňa 08.12.2015, Z-24908/15
·
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01, -1.p.,vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.
21476764/2015 zo dňa 16.12.2015, vykonateľné dňa7.1.2016, právoplatné dňa 22.1.2016, Z-794/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava,na nebytový priestor č. AS01,-1p.,vchod Drieňová 1H,podľa
rozhodnutia č. 21228161/2015 zo dňa 12.11.2015,právoplatnédňa 18.12.2015,Z-795/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102564853/2016 zo16.02.2016, vykonateľné 26.02.2016, právoplatné 14.03.2016, Z-10253/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102840743/2016 zo30.3.2016, vykonateľné 06.05.2016, P-1443/16.
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102840743/2016 zo30.3.2016, vykonateľné 06.05.2016, P-1443/16; právoplatné dňa 23.5.2016,
Z-10619/16.
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 103178134/2016 zo dňa19.05.2016, vykonateľné dňa 25.06.2016, právoplatné dňa 11.07.2016,
Z-18655/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01,suterén, vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 103164852/2016 zo dňa 17.5.2016,vykonateľné dňa 25.6.2016, právoplatné dňa 11.7.2016, Z-18833/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 103516402/2016 zo dňa15.07.2016, vykonateľné dňa 25.07.2016, právoplatné dňa 09.08.2016,
Z-19187/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - skladovýpriestor č. AS01, -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 103942824/2016 zo dňa28.9.2016, vykonateľné dňa 21.10.2016, právoplatné dňa 7.11.2016, Z24817/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - skladovýpriestor č. AS01, -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 103844349/2016 zo dňa06.09.2016, vykonateľné dňa 05.10.2016, právoplatné dňa 20.10.2016,
Z-24860/16
·
Daňové záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. AS01,suterén, vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 104268531/2016 zo dňa 10.11.2016,vykonateľné dňa 1.12.2016, právoplatné dňa 16.12.2016, Z-27690/16
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 104385546/2016 zo dňa30.11.2016, vykonateľné dňa 24.12.2016, právoplatné dňa 09.01.2017,
Z-980/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100057337/2017 z12.01.2017, vykonateľné 01.02.2017, právoplatné 16.02.2017, Z-3689/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.:9101504/5/4833774/2014/Bre zo dňa 30.10.2014, vykonateľné dňa 07.06.2017, právoplatnédňa
07.06.2017, Z-11146/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.A S01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100719464/2017 z27.04.2017,vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11177/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100724529/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11204/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 101121731/2017 zo dňa29.05.2017, vykonateľné dňa 08.06.2017, právoplatné dňa 23.06.2017,
Z-12858/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01, na -1.p., vchod:
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 101510027/2017 zo dňa10.07.2017, vykonateľné dňa 20.07.2017, právoplatné dňa 04.08.2017,
Z-14799/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 101848062/2017 z30.08.2017,vykonateľné 22.09.2017, právoplatné 09.10.2017, Z-18527/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102257517/2017 z26.10.2017,vykonateľné 30.11.2017, právoplatné 30.11.2017, Z-23146/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
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Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102377190/2017 zo14.11.2017,vykonateľné 24.11.2017, právoplatné 11.12.2017, Z-23610/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100074601/2018 z09.01.2018, vykonateľné 03.04.2018, právoplatné 18.04.2018, Z-6976/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. AS01, na -1.p., vchod:
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100773173/2018 zo dňa19.04.2018, vykonateľné dňa 10.05.2018, právoplatné dňa 25.05.2018,
Z-9446/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100849506/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11568/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100842309/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11577/2018
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytovýpriestor skladový priestor č.AS01 na -1.p.,
vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.100841557/20018 zo dňa 27.4.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.6.2018,
Z-11584/18
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100860529/2018 z02.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11589/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01, na -1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100878163/2018 z03.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11610/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.AS01 v suteréne, vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislavač.: 100879630/2018 zo dňa 03.05.2018, vykonateľné dňa 07.06.2018,
právoplatné dňa11.09.2018, Z-17143/2018
Záložné právo v prospech: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930na nebytový priestor č. A-03, 1.p.,
vchod: Drieňová 1H a pozemky parc.č.15274/4,15,16,17,18,20, podľa V-9717/11 zo dňa 28.4.2011
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 25336/2015 zo dňa 10.3.2015, vykonateľné dňa20.5.2015, právoplatné dňa 4.6.2015, Z-12944/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 20441786/2015 zo dňa 30.06.2015, právoplatnédňa 18.08.2015, Z-16444/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03 na1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 20726820/2015 z 25.08.2015, vykonateľné12.09.2015 a právoplatné 28.09.2015, Z-21497/15
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03, 1.p., vchodDrieňová 1H, podľa rozhodnutia č.
20846839/2015 zo dňa 17.9.2015, vykonateľné dňa30.9.2015, právoplatné dňa 15.10.2015, Z-21687/15
Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Bratislava, na nebytový priestor č. 12-A-03, na1.p., vchod: Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 21204700/2015 zo dňa 09.11.2015, právoplatnédňa 08.12.2015, Z-24908/15
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03, 1.p., vchodDrieňová 1H, podľa rozhodnutia č.
21476764/2015 zo dňa 16.12.2015, vykonateľné dňa7.1.2016, právoplatné dňa 22.1.2016, Z-794/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava,na nebytový priestor č. A-03,1p.,vchod Drieňová 1H,podľa
rozhodnutia č. 21228161/2015 zo dňa 12.11.2015,právoplatnédňa 18.12.2015,Z-795/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor iný nebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102564853/2016zo 16.02.2016, vykonateľné 26.02.2016, právoplatné 14.03.2016, Z-10253/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102840743/2016zo 30.3.2016, vykonateľné 06.05.2016, P-1443/16; právoplatné dňa 23.5.2016,
Z-10619/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 103178134/2016zo dňa 19.05.2016, vykonateľné dňa 25.06.2016, právoplatné dňa 11.07.2016,
Z-18655/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 103164852/2016 zo dňa 17.5.2016, vykonateľnédňa 25.6.2016, právoplatné dňa 11.7.2016, Z-18833/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 103516402/2016zo dňa 15.07.2016, vykonateľné dňa 25.07.2016, právoplatné dňa 09.08.2016,
Z-19187/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 103942824/2016 zo dňa 28.9.2016, vykonateľnédňa 21.10.2016, právoplatné dňa 7.11.2016, Z-24817/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 103844349/2016 zo dňa 06.09.2016,vykonateľné dňa 05.10.2016, právoplatné dňa 20.10.2016, Z-24860/16291
z 305
Daňové záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. A-03,1.p., vchod Drieňová 1H, podľa
rozhodnutia č. 104268531/2016 zo dňa 10.11.2016,vykonateľné dňa 1.12.2016, právoplatné dňa 16.12.2016, Z-27690/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 104385546/2016zo dňa 30.11.2016, vykonateľné dňa 24.12.2016, právoplatné dňa 09.01.2017,
Z-980/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100057337/2017 z12.01.2017, vykonateľné 01.02.2017,právoplatné 16.02.2017, Z-3689/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.:9101504/5/4833774/2014/Bre zo dňa 30.10.2014, vykonateľné dňa 07.06.2017, právoplatnédňa
07.06.2017, Z-11146/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100719464/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11177/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100724529/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11204/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.: 101121731/2017zo dňa 29.05.2017, vykonateľné dňa 08.06.2017, právoplatné dňa 23.06.2017,
Z-12858/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03, na 1.p., vchod:
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 101510027/2017zo dňa 10.07.2017, vykonateľné dňa 20.07.2017, právoplatné dňa 04.08.2017,
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Z-14799/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 101848062/2017 z30.08.2017, vykonateľné 22.09.2017, právoplatné 09.10.2017, Z-18527/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102257517/2017 z26.10.2017, vykonateľné 30.11.2017, právoplatné 30.11.2017, Z-23146/2017
- Vz 8163/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 102377190/2017zo 14.11.2017, vykonateľné 14.11.2017, právoplatné 11.12.2017, Z23610/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100074601/2018 z09.01.2018, vykonateľné 03.04.2018, právoplatné 18.04.2018, Z-6976/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03, na 1.p., vchod:
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100773173/2018zo dňa 19.04.2018, vykonateľné dňa 10.05.2018, právoplatné dňa 25.05.2018,
Z-9446/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100849506/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11568/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100842309/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11577/2018
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytovýpriestor skladový priestor č.A-03 na 1.p.,
vchod Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č.100841557/20018 zo dňa 27.4.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.6.2018,
Z-11584/18
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100860529/2018 z02.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11589/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č. A-03, na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia č. 100878163/2018 z03.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11610/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor inýnebytový priestor č.A-03 na 1.p., vchod
Drieňová 1H, podľa rozhodnutia Daňového úraduBratislava č.: 100879630/2018 zo dňa 03.05.2018, vykonateľné dňa 07.06.2018,
právoplatnédňa 11.09.2018, Z-17143/2
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12, -2.p., vchod Drieňová 1L, podľa
rozhodnutia č. 25336/2015 zo dňa 10.3.2015, vykonateľné dňa20.5.2015, právoplatné dňa 4.6.2015, Z-12944/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12, -2.p., vchod Drieňová 1L, podľa
rozhodnutia č. 20441786/2015 zo dňa 30.06.2015, právoplatnédňa 18.08.2015, Z-16444/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12 na -2.p., vchod Drieňová 1L, podľa
rozhodnutia č. 20726820/2015 z 25.08.2015, vykonateľné12.09.2015 a právoplatné 28.09.2015, Z-21497/15
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12, -2.p.,vchod Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.
20846839/2015 zo dňa 17.9.2015, vykonateľné dňa30.9.2015, právoplatné dňa 15.10.2015, Z-21687/15
Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Bratislava, na nebytový priestor č. 8-CS12, na-2.p., vchod: Drieňová 1L, podľa
rozhodnutia č. 21204700/2015 zo dňa 09.11.2015,právoplatné dňa 08.12.2015, Z-24908/15
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12, -2.p.,vchod Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.
21476764/2015 zo dňa 16.12.2015, vykonateľné dňa7.1.2016, právoplatné dňa 22.1.2016, Z-794/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava,na nebytový priestor č. CS12,-2p.,vchod Drieňová 1L,podľa
rozhodnutia č. 21228161/2015 zo dňa 12.11.2015,právoplatnédňa 18.12.2015,Z-795/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 102564853/2016 zo16.02.2016, vykonateľné 26.02.2016, právoplatné 14.03.2016, Z-10253/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 102840743/2016 zo30.3.2016, vykonateľné 06.05.2016, P-1443/16; právoplatné dňa 23.5.2016,
Z-10619/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.: 103178134/2016 zo dňa19.05.2016, vykonateľné dňa 25.06.2016, právoplatné dňa 11.07.2016,
Z-18655/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. CS12, -2.p., vchod Drieňová 1L, podľa
rozhodnutia č. 103164852/2016 zo dňa 17.5.2016, vykonateľnédňa 25.6.2016, právoplatné dňa 11.7.2016, Z-18833/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.: 103516402/2016 zo dňa15.07.2016, vykonateľné dňa 25.07.2016, právoplatné dňa 09.08.2016,
Z-19187/16297 z 305
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - skladovýpriestor č. ACS12, -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 103942824/2016 zo dňa28.9.2016, vykonateľné dňa 21.10.2016, právoplatné dňa 7.11.2016, Z24817/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - skladovýpriestor č. CS12, -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 103844349/2016 zo dňa06.09.2016, vykonateľné dňa 05.10.2016, právoplatné dňa 20.10.2016,
Z-24860/16
Daňové záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor -skladový priestor č. CS12, -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 104268531/2016 zodňa 10.11.2016, vykonateľné dňa 1.12.2016, právoplatné dňa 16.12.2016, Z27690/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.: 104385546/2016 zo dňa30.11.2016, vykonateľné dňa 24.12.2016, právoplatné dňa 09.01.2017,
Z-980/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100057337/2017 z12.01.2017, vykonateľné 01.02.2017, právoplatné 16.02.2017, Z-3689/
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.:9101504/5/4833774/2014/Bre zo dňa 30.10.2014, vykonateľné dňa 07.06.2017, právoplatnédňa
07.06.2017, Z-11146/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
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Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100719464 z 27.04.2017,vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11177/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100724529/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11204/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.: 101121731/2017 zo dňa29.05.2017, vykonateľné dňa 08.06.2017, právoplatné dňa 23.06.2017,
Z-12858/17
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12, na -2.p., vchod:
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 101510027/2017 zo dňa10.07.2017, vykonateľné dňa 20.07.2017, právoplatné dňa 04.08.2017,
Z-14799/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 101848062/2017 z30.08.2017, vykonateľné 22.09.2017, právoplatné 09.10.2017, Z-18527/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 1022575517/2017 z26.10.2017, vykonateľné 30.11.2017, právoplatné 30.11.2017, Z-23146/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 102377190/2017 zo14.11.2017, vykonateľné 24.11.2017, právoplatné 11.12.2017, Z-23610/2017
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100074601/2018 z09.01.2018, vykonateľné 03.04.2018, právoplatné 18.04.2018, Z-6976/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12, na -2.p., vchod:
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100773173/2018 zo dňa19.04.2018, vykonateľné dňa 10.05.2018, právoplatné dňa 25.05.2018,
Z-9446/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100849506/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11568/2018
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytovýpriestor skladový priestor č.CS12 na -2.p.,
vchod Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č.100841557/20018 zo dňa 27.4.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.6.2018,
Z-11584/18
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100860529/2018 z02.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11589/2018
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č. CS12, na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia č. 100878163/2018 z03.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11610/2018298 z 305
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladovýpriestor č.CS12 na -2.p., vchod
Drieňová 1L, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava č.:100879630/2018 zo dňa 03.05.2018, vykonateľné dňa 07.06.2018,
právoplatné dňa 11.09.2018,Z-17143/2018
Záložné právo v prospech: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930na nebytový priestor-garáž č. S1-G,
-1.p., vchod: Drieňová v podiele 5/120 a pozemky parc.č.15274/4,15,16,17,18,20, podľa V-9717/11 zo dňa 28.4.2011
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G,suterén, vchod Drieňová 1H, v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 25336/2015 zo dňa10.3.2015, vykonateľné dňa 20.5.2015, právoplatné dňa 4.6.2015, Z-12944/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G,suterén, vchod Drieňová 1H, v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 20441786/2015 zo dňa30.06.2015, právoplatné dňa 18.08.2015, Z-16444/15
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 20726820/2015 z 25.08.2015,vykonateľné 12.09.2015 a právoplatné 28.09.2015, Z-21497/15
Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G, -1.p.,vchod Drieňová v podiele 5/120, podľa
rozhodnutia č. 20846839/2015 zo dňa 17.9.2015,vykonateľné dňa 30.9.2015, právoplatné dňa 15.10.2015, Z-21687/15
Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Bratislava, na nebytový priestor č. 2-S1-G, na-1.p., vchod: Drieňová v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 21204700/2015 zo dňa09.11.2015, právoplatné dňa 08.12.2015, Z-24908/15Vlastník poradové číslo
679Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G, -1.p.,vchod Drieňová v podiele 5/120,
podľa rozhodnutia č. 21476764/2015 zo dňa 16.12.2015,vykonateľné dňa 7.1.2016, právoplatné dňa 22.1.2016, Z-794/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava, na nebytový priestor č. S1-G,-1p.,vchod Drieňová v podiele
5/120,podľa rozhodnutia č. 21228161/2015 zo dňa12.11.2015,právoplatné dňa 18.12.2015,Z-795/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 102564853/2016 zo16.02.2016, vykonateľné 26.02.2016, právoplatné 14.03.2016, Z-10253/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 102840743/2016 zo30.3.2016, vykonateľné 06.05.2016, P-1443/16; právoplatné dňa 23.5.2016,
Z-10619/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia č.: 103178134/2016 zo dňa 19.05.2016, vykonateľné dňa 25.06.2016, právoplatné dňa 11.07.2016, Z18655/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor č. S1-G,suterén, vchod Drieňová v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 103164852/2016 zo dňa17.5.2016, vykonateľné dňa 25.6.2016, právoplatné dňa 11.7.2016, Z18833/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia č.: 103516402/2016 zo dňa 15.07.2016, vykonateľné dňa 25.07.2016, právoplatné dňa 09.08.2016, Z19187/16302 z 305
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - garáž č.S1-G, -1.p., vchod Drieňová, v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 103942824/2016 zo dňa28.9.2016, vykonateľné dňa 21.10.2016, právoplatné dňa 7.11.2016, Z24817/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - garáž č.S1-G, -1.p., vchod Drieňová, v podiele
5/120, podľa rozhodnutia č. 103844349/2016 zo dňa06.09.2016, vykonateľné dňa 05.10.2016, právoplatné dňa 20.10.2016, Z24860/16
Daňové záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor - garáž č.S1-G, -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 104268531/2016 zo dňa10.11.2016, vykonateľné dňa 1.12.2016, právoplatné dňa 16.12.2016,
Z-27690/16
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia č.: 104385546/2016 zo dňa 30.11.2016, vykonateľné dňa 24.12.2016, právoplatné dňa 09.01.2017, Z980/17
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·

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100057337/2017 z12.01.2017, vykonateľné 01.02.2017, právoplatné 16.02.2017, Z-3689/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia č.:9101504/5/4833774/2014/Bre zo dňa 30.10.2014, vykonateľné dňa 07.06.2017, právoplatné dňa
07.06.2017, Z-11146/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100719464/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017.2017, právoplatné 25.05.2017, Z11177/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100724529/2017 z27.04.2017, vykonateľné 10.05.2017, právoplatné 25.05.2017, Z-11204/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia č.: 101121731/2017 zo dňa 29.05.2017, vykonateľné dňa 08.06.2017, právoplatné dňa 23.06.2017, Z12858/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G, na -1.p., vchod: Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 101510027/2017 zo dňa10.07.2017, vykonateľné dňa 20.07.2017, právoplatné dňa 04.08.2017,
Z-14799/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 101848062/2017 z30.08.2017, vykonateľné 22.09.2017, právoplatné 09.10.2017, Z-18527/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 102257517/2017 z26.10.2017, vykonateľné 30.11.2017, právoplatné 30.11.2017, Z-23146/2017
- z 8163/17
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 102377190/2017 zo14.11.2017, vykonateľné 24.11.2017, právoplatné 11.12.2017, Z23610/2017
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100074601/2018 z09.01.2018, vykonateľné 03.04.2018, právoplatné 18.04.2018, Z-6976/2018
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G, na -1.p., vchod: Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100773173/2018 zo dňa19.04.2018, vykonateľné dňa 10.05.2018, právoplatné dňa 25.05.2018,
Z-9446/2018
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100849506/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11568/2018
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100842309/2018 z30.04.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11577/2018
·
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor skladový priestor č.S1-G na 1.p., vchod Drieňová v podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100841557/20018 zo dňa 27.4.2018, vykonateľné 08.06.2018,
právoplatné dňa 25.6.2018, Z-11584/18
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100860529/2018 z02.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné 25.06.2018, Z-11589/2018
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž č. S1-G, na -1.p., vchod Drieňová v
podiele 5/120, podľa rozhodnutia č. 100878163/2018 z03.05.2018, vykonateľné 08.06.2018, právoplatné dňa 25.06.2018, Z11610/2018303 z 305
·
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na podiel 5/120 na nebytový priestor garáž č.S1-G v suteréne, vchod
Drieňová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava č.: 100879630/2018 zo dňa 03.05.2018, vykonateľné dňa 07.06.2018,
právoplatné dňa 11.09.2018, Z-17143/2018
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 92/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorý vypracoval znalec Ing. Tibor Škripec,
zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 913 396, pre
odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 508 000,- EUR.
K.
Najnižšie podanie
406 400,- EUR
L.
Minimálne prihodenie 1000,- EUR
M.
Dražobná zábezpeka a) výška
30 000,- EUR
b)
spôsob
zloženia
dražobnej
·
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č SK48 1100 0000 0026 2978 1966,
zábezpeky
vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 12020
·
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
·
Banková záruka.
·
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c)
doklad
preukazujúci
zloženie
·
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
dražobnej zábezpeky
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka.
·
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
·
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
·
Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Bez zbytočného odkladu po skončení
dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo
vkladom na účet dražobníka číslo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 12020, a to do 15
dní odo dňa skončenia dražby, pričom uvedený spôsob úhrady sa týka prípadu, keď suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR,
v opačnom prípade je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby.
O.
Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dňa 08.03.2021 o 13:00 hod.
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a dňa 12.03.2021 o 13:00 hod.
Pred objektom tvoriacim predmet dražby.
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním
obhliadky na tel. č. 0911 522 444.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
·
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
·
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ, Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
·
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
·
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
·
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
·
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
·
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
·
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
·
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Martina
c) priezvisko
Gontkovičová
d) sídlo
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Miesto obhliadky
Organizačné opatrenia

V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
Spávcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca úpadcu

K012630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3056 / 55, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/11/2021 S497
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Bratislave I zo dňa 11.02.2021, spis. 27OdK/11/2021, vyhlásil konajúci súd
konkurz na majetok dlžníka: JUDr. Štefan Agh, nar. 03.01.1956, Budatínska 3056/55, 851 06 Bratislava. Súdom
ustanovený správca úpadcu JUDr. Tomáš Kozovský so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, značka
správcu: S 467, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách v pracovných dňoch PO –
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PIA od 8,30 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod. na základe predchádzajúceho telefonického: č.t.
+421 2 5249 3831 alebo mailového: sekretariat@kozovsky.sk dohovoru.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K012631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3056 / 55, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/11/2021 S497
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: JUDr. Štefan Agh, nar. 03.01.1956, Budatínska 3056/55, 851 06
Bratislava, spis. 27OdK/11/2021, v zmysle 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 týmto oznamuje bankový účet vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK86 7500 0000
0002 0274 8383, 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 bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K012632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3056 / 55, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/11/2021 S497
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/11/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.02.2021, spis. zn.:
27OdK/11/2021 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka JUDr. Štefan Agh, nar. 03.01.1956, Budatínska 3056/55,
851 06 Bratislava, Slovenská republika, zároveň ustanovil do funkcie správcu JUDr. Tomáša Kozovského,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a súčasne vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje
pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika,
pričom musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.

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.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že aj veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným
právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať.
Tlačivo prihlášky je možné si stiahnuť na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v sekcii
správcovia konkurznej podstaty, formuláre, formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu (www.justice.gov.sk).
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

Translation :
Let us inform you that by Resolution of the District Court Bratislava I of 11 Februar 2021, file no. 27OdK/11/2021
the court declared bankruptcy on the property of the debtor JUDr. Štefan Agh, nar. 03.01.1956, Budatínska
3056/55, 851 06 Bratislava, Slovak Republic, and simultaneously appointed JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova
8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic as the bankruptcy trustee, and simultaneously called upon creditors to
register their receivables within 45 days from the day of declaration of bankruptcy.
Receivables that are not a “receivable against the bankruptcy estate“ (receivables against the bankruptcy estate
are receivables arising after declaration of bankruptcy) are exercised within bankruptcy proceedings by
registration. One counterpart of registration application shall be filed with the bankruptcy trustee as JUDr. Tomáš
Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic, and shall be sent and delivered within the basic
registration period of 45 days from the day of declaration of bankruptcy. If a creditor delivers the registration
application to the trustee later, the application is considered valid, however, such a creditor has no voting right.
A registration application shall be filed via the prescribed form and shall contain essential features, otherwise it
shall not be accepted. The essential features of an application are as follows:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

name, surname and address, or business name and registered seat of the creditor,
name, surname and address, or business name and registered seat of the debtor in bankruptcy,
legal grounds of the receivable,
order of satisfaction of the receivable from the general estate,
total sum of the receivable,
signature.

A registration application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. A creditor that
maintains accountancy shall state whether the receivable is registered in accountancy and in what extent or the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reasons why the receivable is not registered in accountancy.
We would like to bring to your attention that creditors with priority receivables or receivables protected by
proprietary rights (rights in rem) have also the duty to register their receivables.
The application form template can be downloaded on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
in the section Trustees in Bankruptcy, Forms, Forms for Bankruptcy and Restructuring.
JUDr. Tomáš Kozovský, Trustee in Bankruptcy

K012633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čóková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnická 2974/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/361/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/361/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kluka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na piesku 17360 / 6A, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1990
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucie Poppovej 498 / 18, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/307/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/307/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poloncová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/97/2017 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/97/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107 / 9, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

98

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 51 426 226, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 0, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/12/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Patrik Remenár, nar.: 30.11.1987, Dubová, 900
90 Dubová, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu v uvedenej veci je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,
v úradných hodinách: Pondelok – Piatok v čase od 09:00 – 15:00 hod. Termín nahliadnutia si môžu účastníci
konania dohodnúť na telefónnom čísle: 02/555 655 69, alebo na e-mailovej adrese: martina@mrazova.sk .

V Bratislave dňa, 10.03.2021
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JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K012639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 0, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/12/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla účtu správy majetku pre účely zloženia kaucie
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Patrik Remenár, nar.: 30.11.1987, Dubová, 900
90 Dubová týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava, IBAN: SK89 3100 0000
0040 0101 4904.

V Bratislave dňa 10.03.2021
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty
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K012640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 0, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/12/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/12/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
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„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 33OdK/12/2021 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik
Remenár, nar.: 30.11.1987, Dubová, 900 90 Dubová, oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov
a za správcu bol ustanovený JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, Bratislava.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Patrik Remenár,
nar.: 30.11.1987, Dubová, 900 90 Dubová, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Patrik Remenár, nar.: 30.11.1987, Dubová, 900 90 Dubová hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava has been declared and the
debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 44/2021 dňa 05.03.2021.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 44/2021 on 05. March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
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žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BaRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
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úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BaRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
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(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BaRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BaRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Martina Mrázová správca úpadcu /trustee of the bankrupt,

K012641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čóková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnická 2974/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/361/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/361/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Call to lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliement
and of the Council of 20 May 2015.

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(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!"
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný
správca dlžníka: Miriam Čóková, nar. 15.06.1965, trvale bytom Koprivnická 2974/13 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.10.2020, sp. zn.
27OdK/361/2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil
Insolvenčná a poradenská, k.s.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 as the
truste of the debtor: Miriam Čóková, date of birth 15th June 1965, domicile Koprivnická 2974/13 Bratislava
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
27OdK/361/2020 dated on 26th October 2020 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and
the trustee Insolvenčná a poradenská, k.s. was appointed.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2020. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurzu.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 6th of November 2020. The bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

106

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according to the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of claim which will not be delivered
in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. The trustee or the court do not have the duty
to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strelecký Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 369, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/523/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/523/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Alojz Strelecký, nar. 14.10.1976, Jakubov 369, 900 63 Jakubov, sp. zn. 27OdK/523/2020
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 POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25 , 811 09
Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 6925,59,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K012643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucie Poppovej 498 / 18, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/307/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/307/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu 1883, týmto v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dlžník Ivan Petrák nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107 / 9, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu 1883, týmto v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dlžník Alexander Koller nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čóková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnická 2974/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/361/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/361/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu 1883, týmto v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dlžník Miriam Čóková nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchovská 11 / 0, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 823 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Euro Technology System Slovakia s.r.o., so sídlom Terchovská 11 , 900
28 Zálesie, 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 uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 09.03.2021 od veriteľa TÜV Rheinland Česká republika, s.r.o.v likvidaci, so sídlom Bucharova 1314/8 ,
158 00 Praha 5, Česká republikaa, a to: prihláška pohľadávky v celkovej sume 9.815,71 €, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 10.03.2021
JUDr. Michal Mišík, správca

K012647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kluka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na piesku 17360 / 6A, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1990
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu 1883, týmto v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dlžník Michal Kluka nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s.

K012648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krchnáková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Śkolská 221/49, 902 01 Vinosady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/21/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/21/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834, ako správca dlžníka: Dana Krchnáková,
nar. 05.03.1970, Školská 221 / 49, 902 01 Vinosady, Slovenská republika, oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku,
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nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v pracovných
dňoch v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901919180,
emailom: miladakoukalova@agnerpartners.sk
V Nitre, dňa 10.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K012649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krchnáková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Śkolská 221/49, 902 01 Vinosady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/21/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Dana Krchnáková, nar.
05.03.1970, Školská 221 / 49, 902 01 Vinosady, Slovenská republika v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b)
zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok
na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno
skladať na bankový účet vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 33212021, do
poznámky prosím uviesť „konkurz Dana Krchnáková“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Nitre, dňa 10.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K012650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krchnáková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Śkolská 221/49, 902 01 Vinosady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/21/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/21/2021
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33OdK/21/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Dana
Krchnáková, nar. 05.03.1970, Školská 221 / 49, 902 01 Vinosady, Slovenská republika ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK21/2021-12 zo dňa 25.02.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the: Dana Krchnáková, date of birth 05.03.1970, address: Školská 221 / 49, 902 01
Vinosady, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Bratislava I No. 33OdK/21/2021-12 dated of 25th of February 2021 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa 09.03.2021.
Dňom 10.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 46/2021 on 9th of March 2021. Bankruptcy
was declared on of 10th of March 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 (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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 ) .

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

112

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

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 – JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova
138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Milada Koukalová, so sídlom
kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
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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. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
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17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Nitre, dňa 10. 03. 2021
In Nitra, on 10th of March 2021
JUDr. Milada Koukalová, správca konkurznej podstaty
JUDr. Milada Koukalová, trustee

K012651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best MORNING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 284 065
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/34/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/34/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
majetku

1

Typ súpisovej
položky
majetku

Dlžník/Banka

Číslo účtu

ING Bank Śląski
Pohľadávka z
S.A.
85105014451000000000000000
účtu
ul. Sokolska 34,
40-086 Katowice

Podielové
Mena
spoluvlastníctvo

1/1

Súpisová
hodnota
majetku

EUR 30 242,88 €

Poznámka
Finančné
prostriedky sú
blokované
Poľským colným
úradom

JUDr. Oliver Korec, správca.

K012652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenghardtová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MIestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/212/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Mudrák, správca konkurznej podstaty dlžníka:
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Monika Lenghardtová

bytom:

Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

nar.:

26.09.1986

vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu:

Č. Druh
nehnuteľná
1
vec

Bližšia identifikácia majetku
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/56 na stavbe - rodinný dom súp. č 2181 na parc. registra "C", p. č. 7110/4, k. ú.
Vinohrady, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, č. LV 3649

(ďalej len „majetok“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Výsledkom verejného ponukového konania je uzatvorenie kúpnej zmluvy na majetok. Zmluva bude uzatvorená
s víťazným záujemcom. Obsahom zmluvy budú najmä podmienky uvedené v tomto vyhlásení a kúpna cena
navrhnutá víťazným záujemcom. Zmluvnými stranami budú úpadca ako predávajúci a víťazný záujemca ako
kupujúci.

2. Majetok zahrnutý do tohto ponukového konania sa predáva ako stojí a leží.

3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z.).

4. Písomná ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny a identifikačné údaje záujemcu – právnická
osoba názov, sídlo a IČO ak je pridelené, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo a trvalý pobyt. Záujemca musí uviesť adresu, na ktorú sa má zaslať oznámenie o víťaznej ponuke –
postačuje aj e-mailová adresa.

5. Viaceré osoby môžu predložiť spoločnú ponuku, v takomto prípade budú tieto osoby oprávnené a povinné
spoločne a nerozdielne. Každá z týchto osôb sa musí identifikovať podľa bodu 4.

6. Súčasťou ponuky musí byť písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného
ponukového konania.

7. Nebezpečenstvo škody na majetku a vlastnícke právo k majetku prechádza na kupujúceho momentom
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uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. Záujemca musí zložiť celú kúpnu cenu na bankový účet úpadcu č. SK34 8360 5207 0042 0192 6457 najneskôr
v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č.
7/2005 Z. z.). Neúspešným záujemcom správca kúpnu cenu vráti najneskôr do 5 kalendárnych dní od skončenia
lehoty podľa predchádzajúcej vety. Prípadné úroky slúžia na úhradu nákladov správcu.

10. Otváranie obálok sa uskutoční v prvý pracovný deň po skončení lehoty podľa bodu 3. v kancelárii správcu.
Jediným kritériom je výška ponúknutej ceny. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.

11. Záujemcovi, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, správca do 3 dní od otvárania obálok zašle
písomné oznámenie o tejto skutočnosti, v ktorom ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ostatným záujemcom
(neúspešní záujemcovia) správca neúspech ponuky oznámi písomne.

JUDr. Michal Mudrák, správca

K012653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MyFood Park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 275 368
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/37/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/37/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: MyFood Park s.r.o., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 275 368 (ďalej len „Úpadca“) týmto
oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 31.03.2021 o 10:00 hod. v priestoroch bývalej prevádzky Úpadcu na adrese:
Central, Metodova 6, 821 08 Bratislava, -1 p.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
4. Voľba zástupcu veriteľov.
5. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 09:30 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
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V Bratislave, dňa 11.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu TERRA REAL s.r.o., Podnkateľská 2, 040 17
Košice, IČO 46 520 741 týmto oznamuje, že v oznámení súvisiacom so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu uverejnenom v Obchodnom vestníku číslo 46/201 zo dňa 09.03.2021, pod číslom K011664 je chyba v
písaní, nakoľko je nesprávne uvedené "I. kolo verejného ponukového konania". Správne má byť "II. kolo
verejného ponukového konania". Ostatné údaje uvedené v oznámení sú správne a nemenia sa.
V Dunajskej Strede dňa 09.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K012655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nitran Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Dilonga 133 / 14C, 920 41 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/370/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/370/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Tomáš Nitran, nar. 23.03.1989, bytom R. Dilonga 133/14C,
920 01 Hlohovec, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Nitran, IČO: 47371021, s miestom podnikania
R. Dilonga 133/14C, 920 01 Hlohovec, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.08.2015, v konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/370/2020 , týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal pohľadávku, ktorá bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do zoznamu pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

Veriteľ: POHOTOVOSŤ s.r.o.,
Prihlásená suma: 3134,39 EUR
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JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K012656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bogár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 925 85, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1979
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/252/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Pavol Bogár, nar. 22.08.1979, trvale bytom 925 85 Neded v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 10.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K012657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu TERRA REAL s.r.o., Podnikateľská 2, Košice,
IČO 46 520 741, týmto oznamujem zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice; Prihlásená suma: 22,40 €
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice; Prihlásená suma: 37,30 €
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice; Prihlásená suma: 33,60 €
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice; Prihlásená suma: 91.290,32 €
V Dunajskej Strede dňa 10.03.2021
JUDr. Peter Kubik, 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

119

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

K012658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 144 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2018 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu
zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34 144 803, so sídlom
Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo, boli správcovi doručené súhrnné prihlášky pohľadávok veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Trnava so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dľa ust. § 31 ZKR nasledovne:

P.č.
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Dátum doručenia
17.2.2020
17.2.2020
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021
28.1.2021

Spolu prihlásená suma v EUR
736,12
965,61
12,40
149,20
23,90
145,40
82,45
56,91
80,41
182,19
148,89
455,49
354,82
146,54
389,82
336,96

K012659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 159, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/226/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/226/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 25.8.2019 )
Hodnota
Por.
Deň zapísania
Popis
jednotl. veci
č.
do súpisu
(€)
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 1.3, 50 kw, vin TMBEFF614V0489722, r.v.
1
3.2.1997, vozidlo je nepojazdné a v značnej miere hrdzavé. Vozidlo nemá STK,
1,00
25.8.2019
ani EK.

Dôvod zapísania
do súpisu
vlastníctvo
úpadcu

K012660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 159, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/226/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Gejza Koller, narodený 26.10.1987, trvale bytom 930 01 Veľké Blahovo 159

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako:

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 16.7.2020 )
Hodnota
Dôvod
Deň zapísania
jednotl. veci
zapísania
do súpisu
(€)
súpisu
osobné
motorové
vozidlo
Škoda
Fabia
1.3,
50
kw,
vin 1,00
124.8.2019
vlastníctvo
TMBEFF614V0489722, r.v. 3.2.1997, vozidlo je nepojazdné a v značnej
úpadcu
miere hrdzavé. Vozidlo nemá STK, ani EK.

Por.
Popis
č.
1

(ďalej len „vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.
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II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ Gejza Koller – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
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právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Gejza Koller“.
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
cenu za predmet ponuky. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním
sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením špecifikácie
veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca predložením
ponuky súhlasí a berie na vedomie, že vec môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi
nemusia byť zrejmé pri ohliadke vec, pričom záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky
z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi a vec kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K012661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KTP Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36R/1/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Zselinszky, sídlo správcu: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, ako správca v reštrukturalizácii
dlžníka: KTP Group, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava, IČO: 36 616 079, týmto oznamuje, že
schvaľovacia schôdza veriteľov, ktorá sa má uskutočniť dňa 16.03.2021 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke
na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda, sa s ohľadom na aktuálnu
situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID–19 a s tým súvisiace obmedzenia voľného pohybu osôb
uskutoční aj prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Veriteľom prihlásených pohľadávok, ktorí v prihláške pohľadávky uviedli ako kontaktné údaje taktiež emailové
adresy, bude správcom najneskôr jeden deň pred konaním schvaľovacej schôdze zaslaná na uvedené
emailové adresy pozvánka na schvaľovaciu schôdzu s odkazom (link) na prihlásenie do aplikácie, ktorá
(pozvánka) bude obsahovať aj inštrukcie.
Správca zároveň týmto vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, ktorí svoje emailové adresy v prihláške
neuviedli, že do času začatia schôdze môžu požiadať správcu o zaslanie odkazu (link) na prihlásenie do
aplikácie.
Schvaľovacia schôdza veriteľov bude správcom vedená z priestorov, kde sa pôvodne má konať (veľká zasadačka
na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda), aby na svojich právach neboli
ukrátení napríklad veritelia, ktorí sa na schôdzi nemôžu, nevedia alebo nechcú zúčastniť prostredníctvom
aplikácie Microsoft Teams, resp. chcú sa na nej zúčastniť osobne. Veritelia osobne prítomní v mieste konania
schvaľovacej schôdze budú zaevidovaní do listiny prítomných veriteľov a budú môcť hlasovať tak, aby ich hlasy
boli zaznamenané rovnako ako hlasy veriteľov, ktorí sa na schôdzi zúčastnia prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Správca zároveň veriteľov informuje, že aj prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams pri prezentácii veritelia fyzické osoby preukážu správcovi platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby preukážu originál
aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra)
spolu s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov preukážu splnomocnenie,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti. Účastník plánu sa môže
zúčastniť na schvaľovacej schôdzi veriteľov aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť
podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa priebehu schvaľovacej schôdze veriteľov neváhajte správcu
kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zselinszkylad@gmail.com prípadne telefonicky +421 (0) 907 732 051.

K012662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dis Art Valéria Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dimitrovová 392/23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1963
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. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Dis Art Valéria Ferčáková, nar. 14.09.1963, trvale bytom Dimitrovová 392/23, 972 51
Handlová, na ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/32/2021 zo dňa
22.02.2021, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

K012663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macháčik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 135/35 -, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/931/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/931/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca týmto oznamuje, že sa končí konkurz po splnení rozvrhu výťažku podľa § 167v ods. 1 ZKR.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Macháčik Peter zrušuje.

K012664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dis Art Valéria Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dimitrovová 392/23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/32/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
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K012665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOR MIX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenska 11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2021 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1 395, správca
konkurznej podstaty úpadcu : FOR MIX s. r. o. so sídlom Kasárenská 11, 911 05 Trenčín, IČO 36 297 755,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel : Sro , vložka č.10458/R, podľa ustanovenia §
34 ods.1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 7.06.2021 o 10:00 hod. so začatím
prezentácie o 09:00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v budove IURIS HOUSE, Piaristická 46, 911 01
Trenčín s nasledovným programom :
Program schôdze :
1. Otvorenie schôdze
2. Hlasovanie o výmene správcu
3. Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
4. Voľba veriteľského výboru
5. Ukončenie schôdze

Pri prezencii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby aktuálny výpis
z Obchodného registra a doklad totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie
na zastupovanie a doklad totožnosti.

JUDr.Matúš Košara
Správca úpadcu : FOR MIX, s.r.o. v konkurze

K012666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/372/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/372/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1969 trvale bytom Turá Lúka 101 ustanovený
uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 22OdK/372/2018 zo dňa 27.9.2018 predkladá nasledovný návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
I.

Všeobecná časť

I.

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 22OdK/ 372/2018 zo dňa 27.9.2018 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01 Myjava a do funkcie
správcu bol ustanovený správca JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č.192/2018 dňa 4.10.2018. .
II.
V predmetnom konkurznom konaní si veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej
stanici 22 Trenčín IČO: 424995000013 prihlásil svoje pohľadávky v celkovej sume 527,27 EUR, pričom si
veriteľ prihlásil i zabezpečovacie právo v prvom poradí na základe rozhodnutia Daňového úradu Trenčín
č. 100427738/2018 zo dňa 21.2.2018 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vykonateľné dňa
1.3.2018, právoplatné 16.3.2018. Záložné právo bolo zriadené k nehnuteľnostiam evidovaným v KN
vedenom Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4909 kat. územie Turá Lúka.
Pohľadávky veriteľa Slovenská republika-Dańový úrad Trenčín spolu v celkovej výške 527,27 EUR boli
zistené spolu vo výške 527,27 EUR.
III.
V obchodnom vestníku 35/2019 správca zverejnil Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika- Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22 Trenčín:
Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok KN-E
Položka súpisu: 1
Druh pozemku: Záhrada o výmere 228 m2
Obec: Myjava, okres: Myjava
Názov katastrálneho územia: Turá Lúka
Číslo listu vlastníctva: 4909
Parcelné číslo 572/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½-ica /114m2/
Súpisová hodnota: 989,52 EUR
/ďalej len „spoluvlastnícky podiel“/
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100427738/2018
zo dňa 21.2.2018 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam.
V rámci 1.kola ponukového konania boli správcovi doručené 2 ponuky na odpredaj spoluvlastníckeho
podielu dlžníka v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4909 kat. úz. Turá Lúka. Vyhodnotenie 1. kola
ponukové konania bolo správcovi zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 218/2019. Kúpna zmluva na
odpredaj spoluvlastníckeho podielu dlžníka v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4909 kat. úz. Turá Lúka
bola uzavretá so spoločnosťou EMEAN s.r.o. Nitra za kúpnu cenu 1025 EUR
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 145/2020.
V obchodnom vestníku OV č. 202/2020 správca zverejnil Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty predstavoval sumu vo výške 1 025
EUR Celková výška nákladov konkurzu /vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu/ predstavovala
sumu vo výške 363,67 EUR.
V rámci rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty bol zabezpečený veriteľ Slovenská republika – Dańový
úrad Trenčín uspokojený vo výške 527,27 EUR.
Zo zverejneného návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty vyplýva, že suma vo výške
134,06 EUR bude preradená do všeobecnej podstaty a bude použitá na uspokojenie nezabezpečených
veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.
V obchodnom vestníku OV č. 24/2021 správca zverejnil preradenie časti výťažku zo speňaženia
oddelenej podstaty vo výške 134,06 EUR do všeobecnej podstaty.
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Pokiaľ sa týka nezabezpečených veriteľov v základnej prihlasovacej lehote si prihlásili svoje pohľadávky 4
veritelia v celkovej výške 5908,11 EUR.
V obchodnom vestníku OV č. 45/2020 správca zverejnil Súpis všeobecnej podstaty:
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: Cenné papiere, počet: 2 ks, ISIN: SK1110000298, PPN: RSI0, CFI: ESVUFR,
Druh CP: TC01, IČO emitenta: 0030227500, názov emitenta: Severoslovenská podnikateľská spoločnosť,
a.s. /SPS, a.s./ v likvidácii ; súpisová hodnota majetku (aj mena): 66,38 EUR /ďalej len „cenné papiere“/
1. Kolo ponukového konania na odpredaj predmetných cenných papierov bolo správcom zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 63/2020
2. Kolo ponukového konania na odpredaj predmetných cenných papierov bolo správcom zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 118/2020
3. Kolo ponukového konania na odpredaj predmetných cenných papierov bolo správcom zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 145/2020
Nakoľko sa predmetné cenné papiere nepodarilo správcovi speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, v zmysle §
167p ods.2 ZKR prestávajú tieto podliehať konkurzu.
I.

Rozvrhová časť
Preradená časť výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty vo výške
134,06 EUR.
Náklady konkurzu:

1. Odmena správcu a náklady speňaženia rozvrhu výťažku
-Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podľa ust. § 20 ods.1 písm. c/ Vyhl. 665/2005 Z.z.
....................................... zohľadnená v rozvrhu oddelenej podstaty
-Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e/ Vyhlášky č. 665/2005
Z.z...................................... . zohľadnená v rozvrhu oddelenej podstaty
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu: zohľadnené v rozvrhu oddelenej podstaty
3. Súdny poplatok za konkurzné konanie: bol uhradený v rámci rozvrhu oddelenej podstaty
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu vo
výške 134,06 EUR.
V súlade s § 167u ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. po odpočítaní nákladov konkurzu sa zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia
nesie každý veriteľ sám.
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Prihlásená
Zistená
Suma
pohľadávka veriteľa
pohľadávka veriteľa
uspokojenia
_________________________________________________________________________
Silverside a.s.
37,00 EUR
37,00 EUR
0,84 EUR
Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s. 66,38 EUR
66,38 EUR
1,51 EUR
Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s 33,19 EUR
33,19 EUR
0,75 EUR
Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s 26,29 EUR
26,29 EUR
0,60 EUR
Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s
Bratislava
23,80 EUR
23,80 EUR
0,55 EUR
Sociálna poisťovňa
Bratislava
2569,01 EUR
2569,01 EUR
58,29 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Sociálna poisťovňa
Bratislava
1544,60 EUR
11. WM Consulting & Communication
s.r.o. Piešťany

1607,84 EUR

Deň vydania: 15.03.2021

1544,60 EUR

35,04 EUR

1 607,84 EUR

36,48 EUR

___________________________________________________________________________
Spolu:

5908,11 EUR

134,06 EUR

Správca týmto vyzýva jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok na oznámenie čísla účtu za účelom
poukázania pomernej častiu výťažku podľa predmetného rozvrhu.
V zmysle § 167u ods.3 ZoKR „Plnenia pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K012667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením č. k. 28K/36/2009-477 zo dňa 28.09.2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189B/2009
dňa 01.10.2009 vyhlásil Okresný súd Trenčín konkurz na majetok úpadcu BarBag, s.r.o., so sídlom Pivovarská
442/36, Ilava, IČO: 36 761 133 a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie
Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/36/2009-542 zo dňa 11.11.2009 bol z funkcie správcu odvolaný
Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice a do funkcie správcu bola
ustanovená Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 222B/2009 dňa 18.11.2009.
Na prvej schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 20.01.2010 v sídle súdu bol zvolený veriteľský výbor a došlo aj
k výmene správcu. Okresný súd Trenčín Uznesením č. k. 28K/36/2009-764 zo dňa 21.01.2010 odvolal z funkcie
správcu Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Otíliu Prachařovú, so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Správca listom zo dňa 25.03.2011 navrhol konajúcemu súdu, aby konkurz uznal za malý. Uznesením zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01.04.2011 súd uznal konkurz za malý a otvoril malý konkurz. Uznesenie bolo zverejnené v OV 68B/2011 dňa
07.04.2011. Následne správca zvolal schôdzu veriteľov na deň 05.05.2011, čo bolo zverejnené v OV 74B/2011
dňa 15.04.2011. Na schôdzi veriteľov bol zvolený za zástupcu veriteľov Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN,
Skala 634/46, 019 01 Ilava, IČO: 17 905 532. Odpis zápisnice bol zverejnený v OV 90B/2011 dňa 11.05.2011.
1. Veritelia prihlásených pohľadávok
V základnej prihlasovacej lehote si svoje nezabezpečené pohľadávky prihlásilo 15 veriteľov v celkovej výške
330.873,88 €. Správcom boli zistené vo výške 330.873,88 €, popreté neboli žiadne pohľadávky.
Po základnej prihlasovacej lehote si veriteľ, Nákladná doprava KUBALA, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec,
IČO: 44 313 136, súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok, doručenou správcovi dňa 17.10.2016
prihlásil 22 pohľadávok v celkovej výške 24.876,36 €, titulom úhrady za vyčerpanú naftu. Správca listom zo dňa
20.10.2016 veriteľovi oznámil, že podľa ust. § 28 ods. 5 ZKR sa na prihlášku doručenú po lehote neprihliada.
Veriteľ žalobu nepodal.
Veriteľ Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Ondavská 3, Bratislava 25, IČO: 35 936 835, bola zákonom č. 533/09
Z. z. zlúčená s účinnosťou ku dňu 01.01.2010 so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. sa stala právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. listom zo dňa 30.10.2012 správcovi oznámila, že pohľadávku postúpila na Slovenskú
konsolidačnú, a. s. Konkurzný súd uznesením zo dňa 25.02.2013 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a. s. do
konania, čo bolo zverejnené v OV 43/2013 dňa 1.3.2013. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2013, čo
bolo zverejnené v OV 60/2013 dňa 26.03.2013.
Veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie
právo.
2. Súpis majetku
Správca pre účely konkurzného konania zriadil bankový účet v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK89 0900 0000
0003 6336 8840. Nakoľko však úhradou bankových poplatkov sa stav účtu znížil na minimum, správca dňa
16.8.2017 účet zrušil. Dňa 20.12.2019 založil správca úpadcovi nový účet IBAN: SK98 0900 0000 0051 6648
9451, na ktorom bol dňa 31.12.2020 zostatok 15.549,55 €.
Predchádzajúci správca, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., vyhotovil súpis majetku úpadcu, ktorý
obsahoval súpisové zložky č. 1. až č. 28. a bol zverejnený v OV 8B/2010 dňa 14.01.2010. V súpise boli zapísané
pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi, Nákladná doprava KUBALA, s.r.o., ktoré v súčte predstavovali sumu 20.872,85
€. Správca listom zo dňa 04.02.2010 vyzval dlžníka k dobrovoľnej úhrade. Dlžník nebol ochotný pohľadávky
dobrovoľne uhradiť, a preto sa správca domáhal zaplatenia žalobou. V priebehu súdneho konania dlžník navrhol
správcovi uzavretie mimosúdnej dohody s tým, že do konkurznej podstaty vyplatí sumu 5.000,- €. Správca
predložil návrh dlžníka zástupcovi veriteľov, ktorý podmienil uzavretie mimosúdnej dohody úhradou nákladov
konania. Dlžník nesúhlasil, súdne konanie pokračovalo. Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011461 zo dňa 15.05.2013 zaviazal žalovaného zaplatiť do konkurznej podstaty sumu 19.983,06 € s prísl.. Proti
rozsudku podal žalovaný odvolanie a Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 1Cob/323/2013-509 zo dňa
05.06.2014 zrušil rozsudok Okresného súdu Pezinok a vec vrátil na ďalšie konanie. Vo veci opäť rozhodol
Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011-780 dňa 21.04.2017 tak, že zaviazal žalovaného na
zaplatenie sumy 19.973,06 € s prísl. Aj proti tomuto rozsudku sa žalovaný odvolal. Krajský súd v Bratislave
rozsudkom sp. zn. 1Cob/57/2018-802 zo dňa 15.10.2018 potvrdil rozsudok vo veci samej a zrušil v časti týkajúcej
sa náhrady trov konania. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
6.12.2018.
Následne dňa 29.01.2019 správca podal exekučný návrh. Okresný súd Banská Bystrica poveril vykonaním
exekúcie JUDr. Máriu Zervan, so sídlom exekútorského úradu Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava, IČO:
31 804 888. Súdna exekútorka dňa 26.02.2019 pod sp. zn. 195EX 59/19 vydala upovedomenie o začatí exekúcie
a následne dňa 04.04.2019 aj exekučný príkaz. Súdnej exekútorke sa od povinného podarilo vymôcť sumu
15.549,55 €. Nakoľko v ďalšie plnenie od súdnej exekútorky neprišlo, správca zástupcovi veriteľov na zasadnutí
dňa 19.08.2020 navrhol, aby nevymožená suma čo do základu vo výške 4.423,51 € a príslušenstvo, boli
speňažované v ponukovom konaní. Zástupca veriteľov uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie zostatku
pohľadávok, zápisnica bola zverejnená dňa 24.08.2020 v OV 163/2020.
Správca I. kolo ponukové konanie zverejnil dňa 03.09.2020 v OV 170/2020, II. kolo dňa 02.10.2020 v OV
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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190/2020, III. kolo dňa 26.10.2020 v OV 206/2020 a IV. kolo dňa 09.12.2020 v OV 237/2020. V štvrtom kole
verejného ponukového konania bola do kancelárie správcu ponuka doručená. Nakoľko záujemca splnil všetky
podmienky ponukového konania, stal sa víťazom ponukového konania. Víťaza ponukového konania schválil
zástupca veriteľov na zasadnutí dňa 15.01.2021.
Správca súpis majetku počas konkurzu doplnil o súpisové zložky č. 29. až č. 31., čo bolo zverejnené v OV
52B/2010 dňa 17.03.2010, v OV 20/2015 dňa 30.01.2015, v OV 166/2016 dňa 26.08.2016, v OV 37/2017 dňa
22.02.2017, v OV 184/2017 dňa 27.09.2017. Súpisová zložka č. 11. a súpisová zložka č. 19. boli z podstaty
vylúčené dňa 15.11.2011, čo bolo zverejnené v OV 221/2011 dňa 18.11.2011.
Nakoľko veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, nebola v konkurze vytvorená žiadna oddelená
podstata.
3. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu predloženia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané
a súvisiace s konkurzom a ani spory, ktoré by mohli mať vplyv na majetok podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, že došlo k speňaženiu všetkého majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, správca
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Správca v súlade s ust. § 96 a nasl. ZKR pripravil rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku doručil zástupcovi veriteľov.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Zo speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty boli získané nasledovné príjmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu ............ 762,53 €
Úrok na bankovom účte ............................................................................................ 3,07 €
Vrátený nadmerný odpočet DPH............................................................................ 850,27 €
Zostatok na BÚ ........................................................................................................ 50,78 €
Poplatok za VPK ....................................................................................................... 3,00 €
Úhrada pohľadávok .......................................................................................... 15.549,55 €
Speňaženie pohľadávok ........................................................................................ 369,00 €

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu predstavuje sumu 17.588,20 €.
2. Pohľadávky proti podstate
V konkurze sú uplatnené nasledovné pohľadávky proti podstate:
1. odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu
do konania I. schôdze veriteľov............................................................2.323,57 €
2. poštovné poplatky predchádzajúceho správcu.............................................6,40 €
3. náklady konkurzu................................................................................13.660,98 €
4. odmena správcu za speňažovanie.........................................................1.055,11 €
5. súdny poplatok z výťažku........................................................................... 35,- €
6. rezerva na budúce náklady...........................................................................70,- €
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Pohľadávky proti podstate spolu........................................................... 17.151,06 €
V konkurze nebude uspokojovaná pohľadávka Daňového úradu Dubnica nad Váhom, ktorá vznikla po vyhlásení
konkurzu a predstavuje pokutu uloženú úpadcovi vo výške 66,38 €, pretože podľa ust. § 100 ods. 1 písm. c) zák.
7/2005 Zb. v znení platnom od 01.09.2010 sú mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu,
ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu, vylúčene z uspokojovania, táto
pohľadávka nebude.
Výpočet odmeny správcu za speňažovanie:
Podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej peňažnej pohľadávky patrí správcovi odmena 5
% z výťažku. Odmena správcu z výťažku 17.585,13 € je 879,26 €. Nakoľko správca je platiteľom DPH odmena
podľa ust. §10 cit. vyhl. sa zvyšuje o 20%-tnú DPH, teda o sumu 175,85 €. Odmena správcu je 1.055,11 € s DPH.
Podľa ust. § 17 ods. 2 cit. vyhl. za speňažovanie úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume 3,07 €
odmena správcovi nepatrí.
Výpočet súdneho poplatku za konkurz:
Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení je súdny poplatok za
konkurz 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Zo sumy 17.588,20 € je s
poukazom na ust. § 7 ods. 11 a ust. § 7a a ust. § 18ca cit. zákona súdny poplatok 35,- €.
Budúce výdavky:
Na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate je potrebné ponechať sumu 70,- €, nakoľko v konkurze bude
treba ešte uhradiť bankové poplatky a účet zrušiť.
Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu. Nakoľko nie je možné určiť,
v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku pohľadávky proti podstate vznikli, správca rozpočítal pohľadávky
proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku.
3. Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku zo speňažovania majetku ...................................... 17.588,20 €
Celková suma pohľadávok proti podstate ................................................... 17.151,06 €
Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov ............................................. 437,14 €
Celková suma zistených pohľadávok: .......................................................... 330.873,88 €
Percentuálna miera uspokojenia: ........................................................... 0,00132116805 %
Suma výťažku speňažovania majetku určená na uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov
bude pomerným spôsobom rozpočítaná na uspokojenie nezabezpečených zistených pohľadávok veriteľov takto:
P. č.
1/A
2/B
3/B
4/A
5/D
6/B
7/M
8/N
9/O
10/R
11/S
12/S
13/S
14/S

Veriteľ
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Anton Bagin ml. ZDENKA-OPTIK-SALÓN
Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Jozef Baráth - DOPRAVA
Mercedez-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
Nákladná doprava KUBALA, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
RTVS, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zistená suma v €
339,20
88 163,52
83 768,49
46,47
251,44
70 617,41
65 221,46
2 976,74
3 979,75
46,40
90,50
49,71
8 276,00
515,77

Suma uspokojenia v €
0,45
116,48
110,67
0,06
0,33
93,30
86,17
3,93
5,26
0,06
0,12
0,07
10,93
0,68

Neuspokojená suma v €
338,75
88 047,04
83 657,82
46,41
251,11
70 524,11
65 135,29
2 972,81
3 974,49
46,34
90,38
49,64
8 265,07
515,09
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6 258,01
273,01
330 873,88

8,27
0,36
437,14

Deň vydania: 15.03.2021
6 249,74
272,65
330 436,74

Poučenie správcu:
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok v momente
poukázania výťažku správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky ich
zistených pohľadávok.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZKR, správca predkladá návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu príslušnému orgánu a určuje mu na jeho
schválenie lehotu 15 dní, ktorá začne plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom po predchádzajúcom tel. dohovore na č. tel:
042/4440567 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky. Na základe schváleného rozvrhu správca výťažok vyplatí veriteľom.
Súčasne žiadam veriteľov, aby na e-mailovú adresu: pracharova@akzp.sk, prípadne listom na adresu sídla
správcu oznámili číslo účtu v tvare IBAN a VS za účelom poukázania finančných prostriedkov pripadajúcich na
uspokojenie ich zistených pohľadávok. Podľa ust. § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
sám.

K012668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Svorčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazy pod Makytou 245, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/64/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/64/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 38, hrubá stavba (garáž) postavená na pozemku C KN p. č. 59/1, zapísaná na LV č. 836, pre
k.ú. Lazy pod Makytou, obec Lazy pod Makytou, okres Púchov, súpisová hodnota 2.000,- €. Ide o stavbu
postavenú bez stavebného povolenia, je nedokončená, schátraná.

K012669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galabová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/17/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: Bicykel dámsky

rok výroby: neuvedené

evidenčné číslo: neuvedené

VIN číslo: neuvedené

stav opotrebovanosti:
používaný
súpisová hodnota: 75,00,-EUR

Iná majetková hodnota: 2.
popis: peňažná hotovosť
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 330,00,-EUR

v Považskej Bystrici 10. marca 2021
JUDr. Alojz Žitník, správca

K012670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Režná Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 641/4, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/722/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/722/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Správca dlžníka Zdenka Režná, rod. Kolečeková, nar. 08.11.1952, trvale bytom Družstevná 641/4, 958 01
Partizánske oznamuje, že v zmysle §167v ods. 1 ZKR došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorého zámer zostaviť
bol zverejnený v OV č. 107/2020 zo dňa 05.06.2020.
Konkurz na majetok dlžníka Zdenka Režná, rod. Kolečeková, nar. 08.11.1952, trvale bytom Družstevná 641/4,
958 01 Partizánske vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/722/2019 sa týmto končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zdenka Režná, rod. Kolečeková, nar. 08.11.1952,
trvale bytom Družstevná 641/4, 958 01 Partizánske vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.:
40OdK/722/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 10.03.2021
JUDr. Martina Válková, správca

K012671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinusová Ingrid, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvadze 563, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/877/2019/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/877/2019
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

134

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Ingrid Martinusová, rod. Kasalová, nar. 16.08.1969, trvale bytom 913 11 Trenčianske Stankovce 563,
Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/877/2019 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní od 8,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu: strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle
telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 10.03.2021
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K012672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaňová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 620, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2020/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/12/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Silvia Kaňová, nar. 12.11.1988, trvale bytom Ješkova Ves nad Nitricou 620, 972 25 Diviaky nad Nitricou,
Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/12/2020 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní od 8,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu: strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle
telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 10.03.2021
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K012673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kocúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Breznica 27, 020 61 Dolná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/499/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/499/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo
Súpisová zložka majetku: PEUGEOT 307, EČV: PU962BO, VIN:VF33CRHSB82401716
Stav: dobrý, obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 600,- EUR

K012674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kocúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Breznica 27, 020 61 Dolná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/499/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/499/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Marek Kocúr, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 27, dátum narodenia:
13.01.1984, týmto správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že nová
adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky) je Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com. JUDr. Lukáš Tyko, správca

K012675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Martiník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica I. Bukovčana 833/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/702/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/702/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Viktor Martiník, trvale bytom Ulica I. Bukovčana 833/27, 971 01 Prievidza, dátum
narodenia: 09.05.1959, týmto správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko
tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky) je Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
JUDr. Lukáš Tyko, správca
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K012676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orel Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 765 / 2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: Motocykel Honda

rok výroby: 2005

evidenčné číslo: PE 146AD

VIN číslo: ZDCKF06A03F002220

stav opotrebovanosti:
používaný
súpisová hodnota: 950,00,-EUR

v Považskej Bystrici 10. marca 2021
JUDr. Alojz Žitník, správca

K012677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orel Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 765 / 2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka
V konkurze Dlžníka Tomáš Orel, nar. 23.8.1986, Majerníková 765/2, 972 51 Handlová, občan SR na základe
vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 10. marca 2021
JUDr. Alojz Žitník, správca
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K012678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/4/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/4/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Darina Klanduchová, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia:
05.07.1985, týmto správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že nová
adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky) je Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
JUDr. Lukáš Tyko, správca

K012679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lazar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 513/29, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/692/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/692/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Ján Lazar, trvale bytom Potočná 513/29, 972 47 Oslany, dátum nar.: 20.01.1982,
týmto správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že nová adresa
kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je
Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
JUDr. Lukáš Tyko, správca

K012680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Držík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 196, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1976

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/144/2018 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/144/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Roman Držík, dátum nar. 16.11.1976, trvale bytom 916 12 Lubina 196, týmto
správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že nová adresa kancelárie
správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je Piaristická
46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
JUDr. Lukáš Tyko, správca

K012681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Držík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 196, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/144/2018 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/144/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Roman Držík, dátum nar. 16.11.1976, trvale bytom 916 12 Lubina 196,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30
do 11:30 a 12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K012682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 224, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/806/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/806/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci konkurzného konania Marta Kotlárová, trvale bytom 956 36 Rybany 224, dátum nar.: 10.05.1983, týmto
správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že nová adresa kancelárie
správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je Piaristická
46, 911 01 Trenčín. Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do
11:30 a od 12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
JUDr. Lukáš Tyko, správca

K012683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Tavali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1618/18, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/39/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/39/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania František Tavali, trvale bytom Marka Čulena 1618/18, 972 51 Handlová, dátum
nar.: 07.03.1981, týmto správca oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu JUDr. Lukáš Tyko tak, že
nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky) je Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Nahliadnuť do spisu je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch od 8:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.
0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.
UDr. Lukáš Tyko, správca

K012684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilo Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Dedina 2 / 1A, 951 05 Veľký Cetín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1983
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Marek Pilo, bytem
Stará Dedina 2/1A, 951 05 Veľký Cetín, Slovenská republika, dat. nar.: 27. 3. 1983 (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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Marek Pilo

K012685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436 / 41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/277/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Drábiková, nar. 15.06.1968, bytom
Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 17/2021 dňa 27.01.2021, K004273.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
C-KN 760
vodná plocha
C-KN 741

C-KN 751

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
trvalý trávny porast

C-KN 758/ 1

trvalý trávny porast

C-KN 758/ 2

orná pôda

C-KN 749

Pozemky
Výmera v m2 LV č.
676
193
a 1100
232
a 1501
232
10685
423
16288
423
261513
423

Štát, obec, katastrálne územie
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*
Livinské
1/35

25,49

1/70

20,74

1/70

28,30

1/35

42,86

1/35

65,34

1/35

4 303,01

Livinské
Livinské
Livinské
Livinské
Livinské

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné nehnuteľné veci:
· pozemky evidované na listoch vlastníctva 193, 232 a 423 vedené Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor, obec Livinské Opatovce, katastrálne územie Livinské Opatovce,
v spoluvlastníckych podieloch uvedených v tabuľke.
· Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako
súbor majetku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
28OdK/277/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. 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.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 4 485,75 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
28OdK/277/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K012686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buzáš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 482, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/230/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/230/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Juraj
Buzáš, nar. 27.02.1978, bytom Plášťovce 482, 935 82 Plášťovce v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 10.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapráň Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlaté Moravce /, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/252/2020 zo dňa 05.11.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté Moravce, a súčasne ustanovil do funkcie
správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod zn.: S 1921. Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
218/2020 dňa 11.11.2020.
Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kapráň, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa
11.02.2020, podľa doručených súčinností tretích osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté Moravce, končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžník Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté Moravce,
v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 10.03.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K012688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokráš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sľažany 610, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 23OdK/287/2020 zo dňa 21.12.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Peter Mokráš, nar. 06.02.1986, bytom Dolné Sľažany 610, 951 71 Sľažany, podnikajúci
pod obchodným menom: Peter Mokráš, s miestom podnikania 951 71 Dolné Sľažany 610, IČO: 47 574 151, s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.02.2019 a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Erik
Štorek, so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn.:
S 1921. Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 249/2020 dňa 29.12.2020.
Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Mokráš, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa
12.02.2021, podľa doručených súčinností tretích osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Peter Mokráš, nar. 06.02.1986, bytom Dolné Sľažany 610, 951 71 Sľažany, končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka Peter Mokráš, nar. 06.02.1986, bytom Dolné Sľažany 610,
951 71 Sľažany, v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 10.03.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K012689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436 / 41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/277/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Drábiková, nar. 15.06.1968, bytom Krušovská
1436/41, 955 01 Topoľčany, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 28OdK/277/2020, 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
Intrum Debt Finance AG
Industriestrasse 13C
Zug, Švajčiarsko
IČO: CHE-100.023.266,
v zast. JUDr. Ján Šoltés
Mýtna 48, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

2 655,38 EUR

5/1

V Nitre, dňa 08.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca
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K012690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkóciová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 310, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/239/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Alžbeta Barkóciová, nar. 28.07.1953, bytom 943 56 Bíňa
310, na základe §167u ods. 1 ZKR, zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
ktorej súpis bol uverejnený v OV č. 251/2020 dňa 31.12.2020.
Zároveň správca týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, každý pracovný deň od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0903 427 890, resp. na emailovej adrese:
jozefkulich50@gmail.com.
V Nových Zámkoch dňa 10.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K012691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 31K/37/2017 vedenom na majetok úpadcu SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká
102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka
číslo: 10333/N

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (ďalej len „SK, a.s.“).
Spis. značka súdneho spisu:

31K/37/2017
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S-1314

písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 09.03.2021

Miesto konania:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (sídlo SK, a.s.)

Čas konania:

12:00 hod.

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;

2)
súhlas/nesúhlas s uložením záväzného pokynu – určenie spôsobu speňažovania majetku zaradeného do
oddelenej a všeobecnej podstaty v VI. kole verejného ponukového konania - časť podniku úpadcu (prijatie
Uznesenia veriteľského výboru).
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí so speňažením časti podniku v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa
oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 15.02.2021.“
3)

záver.

Prítomní:
Predseda VV: SK, a.s.
Člen VV:

Prima banka Slovensko, a.s., v zast.: Sedlačko & Partners, s.r.o.

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:
predseda veriteľského výboru SK, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 23.02.2021 za účelom
hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 09.03.2021 - 12:00 hod.
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho členovia.

K bodu 2):
súhlas/nesúhlas s uložením záväzného pokynu – určenie spôsobu speňažovania majetku zaradeného do
oddelenej a všeobecnej podstaty v VI. kole verejného ponukového konania - časť podniku úpadcu (prijatie
uznesenia veriteľského výboru).
Hlasovanie:
Za:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK, a.s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Proti:
Zdržal sa:
Veriteľ – člen veriteľského výboru ČSOB Leasing, a. s. sa nezúčastnil hlasovania

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 2, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí so speňažením časti podniku v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa
oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 15.02.2021.“

K bodu 3): Záver:
predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto
vyčerpaný. Zasadnutie veriteľského výboru bolo dňa 09.03.2021 o 12:15 hod. ukončené.
Zástupca predsedu veriteľského výboru SK, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne
ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému
súdu Nitra a správcovi Mgr. Petrovi Zvarovi - správca, značka správcu S-1314, so sídlom kancelárie: Obchodná
2, 811 06 Bratislava.
V Bratislave dňa 09.03.2021
Predseda veriteľského výboru:

______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.

Za správnosť: Mgr. Pavel Králik

K012692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 318, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2020
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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JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Aleš Janček, nar. 12.06.1991, bytom Dolný Jatov 318,
941 09 Jatov, podnikajúci pod obchodným menom : Aleš Janček, s miestom podnikania Dolný Jatov 318,
941 10 Jatov, IČO: 52 456 579 č. k.: OS Nitra 31OdK/288/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na
predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Prívesný vozík, výrobné číslo 0524, EVČ: NZ 220 ZS

Stav opotrebenia
Používaný, rok výroby 1986

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V II. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/77/2020- neotvárať", do 31.03.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 31.03.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 31.03.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
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7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K012693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohos Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 970, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/274/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/274/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Marián Bohos, nar. 02.10.1977, 94634 bytom Bátorove
Kosihy č. d. 970 č. k.: OS Nitra 31OdK/274/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné číslo

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky
podiel
Osobné motorové vozidlo Peugeot 406 1.7E, 1997, VF38EDHXE80318290 Používaný, rok výroby 1/1
EČ: KN670BX
1997

Súpisová
hodnota
350,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V III. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

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

149

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/274/2020- neotvárať", do 31.03.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 31.03.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 31.03.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
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K012694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamar Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 23, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Stanislav Hamar, nar. 29.11.1985, bytom 951 82 Malé
Vozokany 23, podnikajúci pod obchodným menom : Stanislav Hamar - HAMARSTAV, s miestom podnikania
Hlavná 103, 952 01 Tajná, IČO: 44 887 116, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2019 č. k.: OS
Nitra 31OdK/30/2021, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva
záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným
uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Osobné motorové vozidlo Škoda Fábia 6Y, EVČ: NR078HL

Stav opotrebenia
Používaný, rok výroby 2002
VIN: TMBPH16Y823466870

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1/1
1000,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V I. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/30/2021- neotvárať", do 31.03.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 31.03.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
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- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 31.03.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K012695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamar Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 23, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Stanislav Hamar, nar. 29.11.1985, bytom 951 82 Malé
Vozokany 23, podnikajúci pod obchodným menom : Stanislav Hamar - HAMARSTAV, s miestom podnikania
Hlavná 103, 952 01 Tajná, IČO: 44 887 116, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2019 č. k.: OS
Nitra 31OdK/30/2021, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka ako Iná majetková hodnota, a teda
vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s
následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:
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Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Registrácia

Súpisová hodnota
majetku
Majetkový podiel vo výške 100% na základnom imaní spoločnosti Obchodný register Okresného súdu Nitra, 5000,- Euro
HAMARTAV s. r. o., so sídlom Hlavná 150, 95201 Tajná, IČO: 47 220 783
oddiel: Sro, vložka č. 34548/N

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V I. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/30/2021- neotvárať", do 31.03.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 31.03.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 31.03.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
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doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K012696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Jankulár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/264/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Adrián Jankulár, nar.
05.04.1984, bytom: 946 21 Veľké Kosihy č. 39, pod spisovou značkou správcovského spisu 30OdK/264/2020
S1412, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj:

Hnuteľnej veci – ojazdené osobné motorové vozidlo

ŠKODA FABIA 6Y, STAUBX01FM5/-/-, 74 kW, 1.4 MPI, r. v. 2001, karoséria M1,
ŠPZ: KN698EA
VIN: TMBCD46YX23361713
Farba: zelená metalíza tmavá
Druh karosérie: AA sedan
Stav: pojazdné
Km: 343 787
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Súpisová hodnota a mena spolu: 500,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDĹŽENIE
KONKURZOM 30OdK/264/2020 ADRIÁN JANKULÁR – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra, a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 302642020
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – ADRIAN JANKULAR

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
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Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre dňa 10.03.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K012697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bušai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 121, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/200/2019 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/200/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením 28OdK/200/2019-23 zo dňa 13.09.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Štefan
Bušai, nar. 24.07.1962, bytom Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy a ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za
správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č.
182/2019 dňa 20.09.2019.
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný ako súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 1 – 11 v celkovej súpisovej
hodnote 17686,23 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 219/2019 dňa 13.11.2019, následne bola
preradené súpisové zložky č. 1,2 a 3 do vytvorenej oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Mesto Šahy
zverejnením v OV č. 44/2020 dňa 04.03.2020. Súpis všeobecnej podstaty bol doplnený zverejnením v OV č.
39/2021 dňa 26.02.2021 o súpisovú zložku č. 12.
Súpisovú zl. č. 11 sa nepodarilo speňažiť v ponukovom konaní, preto bola vylúčená zo všeobecnej podstaty
a ponúknutá veriteľom. Veritelia v stanovenej lehote neprejavili záujem o túto súp. zložku.
Súp. zl. č. 4,5,6,7,8,9 a 10 boli speňažené formou ponukového konania – výťažok 557,00 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

156

Obchodný vestník 50/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2021

Správca v OV č. 39/2021 zverejneného dňa 26.02.2021, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených 5 pohľadávok od troch nezabezpečených veriteľov(BENCONT
COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO:47697692; Blackside, a.s., Plynárenská 7/A,
Bratislava, SR, IČO:48191515; Quantum Credit, a.s., Prievozská 4D, Bratislava, SR, IČO: 47248980).
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
-

pripísaním na účet dlžníka zrážky zo mzdy vykonávané Sociálnou poisťovňou: 1251,74 €

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 1251,74 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
1. Náklady konkurzu
a. odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
·

odmena správcu z výťažku 14% zo speňaženia súp. pol. 4-10 podľa § 20 ods. 2
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške: 77,98 €.
· paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za
18 mesiacov vo výške: 540,00 €
· Výdavky spojené so správou majetku podliehajúcemu konkurzu – 100,95 €
b. nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
·
·

Poštovné výdavky: 4,55 €
Cestovné náhrady: 21,29 €

·

Budúce poštovné výdavky spojené s konkurzným konaním: 5,00 €

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 1422,06 €
(1251,74 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 749,77 € (výťažok znížený podľa §167u ods. 2
ZKR) = 501,97 €)
Celkový rozvrh výťažku znížený o sumu: 1251,74-749,77 €= 501,97 €
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov:
Pohľadávka č. 1 : BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO:47697692–
uznaná pohľadávka vo výške 2711,67 € – suma určená na uspokojenie: 130,31 €
Pohľadávka č. 2: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO:47697692 –
uznaná pohľadávka vo výške 1505,18 € – suma určená na uspokojenie: 72,33 €
Pohľadávka č. 3: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO:47697692 –
uznaná pohľadávka vo výške 2488,83 € – suma určená na uspokojenie: 119,60 €
Pohľadávka č. 4: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava, SR, IČO:48191515 – uznaná výška pohľadávky na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenie v zmysle §166b ods. 1 písm. a) vo výške 3675,04 € – suma určená na uspokojenie: 176,61 €
Pohľadávka č. 5: Quantum Credit, a.s., Prievozská 4D, Bratislava, SR, IČO: 47248980 – uznaná výška
pohľadávky na uspokojenie v zmysle §166b ods. 1 písm. a) vo výške 64,82 € – suma určená na uspokojenie:
3,12 €
Týmto žiadam veriteľov, ktorí majú byť podľa konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty uspokojovaní,
aby správcovi na adrese kancelárie správcu Cabajská817/2, 951 48 Jarok alebo na mailovú adresu
viliam.kolencik@gmail.com bezodkladne od zverejnenia tohto oznámenia v OV oznámili bankový účet, na
ktorý má byť poukázaná suma určená na uspokojenie.
V Jarku dňa 10.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K012698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blesovce 140, 956 01 Blesovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/233/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/233/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurznej veci dlžníka
Štefan Franek, nar. 25.4.1974, bytom Blesovce 140, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Franek s
miestom podnikania 956 01 Blesovce 140, IČO 37 287 575, vedenej na Okresnom úsde Nitra pod spis.zn.
31OdK/233/2020
podľa ust. § 167v ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamujem, že konkurz sa končí z
dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ . Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K012699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Majko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/172/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/172/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 08. 01. 2018, č. k. 7OdK/172/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu: Pavol Majko, nar. 29. 05. 1961, bytom Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany, do 05. 02. 2007
podnikajúci pod obchodným menom Pavol Majko, s miestom podnikania Hviezdoslavova 860/36, 038 53 Turany,
IČO: 32 648 162, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, Národná 34, 011 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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funkcie správcu Mgr. Andredu Buricovú, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 036 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 12. 01. 2018, č. OV
9/2018 pod podaním číslo K002477.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 07. 11. 2017 a písomného vyhlásenia zo dňa 07. 11. 2017, Dlžník je
vlastníkom nehnuteľného majetku. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
217/2020 zo dňa 10. 11. 2020.

Správca oznámil zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty zverejnením predmetného oznámenia v Obchodnom vestníku OV 238/2020 zo dňa 10. 12.
2020. Oznámením v Obchodnom vestníku OV 6/2021 zo dňa 12. 01. 2021 správca oznámil zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. V stanovenej lehote
neboli správcovi doručené žiadne námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej
podstate, preto správca vyhotovil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstaty a tento v súlade so
ZKR splnil.
Na základe týchto skutočností, potom čo splnil konečný rozvrh výťažku podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR, Správca
v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok Dlžníka: Pavol Majko,
nar. 29. 05. 1961, bytom Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany, do 05. 02. 2007 podnikajúci pod obchodným
menom Pavol Majko, s miestom podnikania Hviezdoslavova 860/36, 038 53 Turany, IČO: 32 648 162,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, Národná 34, 011 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Pavol Majko, nar. 29. 05.
1961, bytom Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany, do 05. 02. 2007 podnikajúci pod obchodným menom Pavol
Majko, s miestom podnikania Hviezdoslavova 860/36, 038 53 Turany, IČO: 32 648 162, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, Národná
34, 011 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 7OdK/172/2017, zrušuje.
V Dolnom Kubíne 10. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricova, správca

K012700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Drabík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín 0, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/233/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/233/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Jozef Drábik, nar. 14.05.1946, bytom 013 03 Varín,
podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Drábik, IČO: 18 003 516, 013 03 Varín 442 ( ďalej len v texte
„ Dlžník“) na majetok, ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 9OdK/233/2019, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2019 zo dňa 31.7.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) opätovne
1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise
všeobecnej podstaty v OV č. 250/2020 dňa 30.12.2020, ktoré bolo zrušené podľa §10 zák. č. 62/2020 .

·
·
·
·
·
·

súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 438 k.ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, Parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu,
parc.č. 1185 orná pôda o výmere 1712 m2, súpisová hodnota 856,- eur
parc.č. 2534 orná pôda o výmere 583 m2, súpisová hodnota 291,50 eur
parc.č. 2598 orná pôda o výmere 609 m2, súpisová hodnota 304,5 eur
pac.č. 2600/1 orná pôda o výmere 286 m2, súpisová hodnota 143,- eur
parc.č. 2600/2 orná pôda o výmere 80 m2 súpisová hodnota 40,-eur
Spolu súpisová hodnota
1635,- eur

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE Jozef Drábik– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 12312, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 100% z hodnoty
súboru majetku tvoriaceho Predmet speňažovania (t.j. 1635,-eur).
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.
11) Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K012701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Peter, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 153, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/38/2017 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/38/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Mgr. Peter Klein, nar. 9.3.1967, trvale bytom 010 01 Mojš 153, podnikajúci pod obchodným
menom Mgr. Peter Klein, s miestom podnikania 010 01 Mojš 153, IČO: 34714855, r.č.: XXXXXX/XXXX (ďalej aj
ako len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/38/2017 po zistení
že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/38/2017 sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudáč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1398/55, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/333/2019 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/333/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivan Hudáč, nar. 07.06.1966, bytom Jánošíkova 1398/55, 036 01 Martin (ďalej aj ako len
„Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/333/2019 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/333/2019 sa končí.

K012703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Konfálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/52/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/52/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
Typ majetku Podstata
č.
1.

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

2.

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Obchodný podiel spoločnosti KORAZ, s. r. o., Beňadiková 37, 032 04
Beňadiková, IČO: 36 442 321
995.82
Dátum zapísania: 10. 03. 2021
Parcela registra "E", LV č. 178, parcela č. 277/8, výmera 4950 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2, Obec: Beňadiková, Katastrálne 12375.00
územie: Beňadiková, Okres: Liptovský Mikuláš, Dôvod zapísania: Majetok
podliehajúci konkurzu, Dátum zapísania: 10. 03. 2021

Zabezpečenie

Nie

Nie

V Dolnom Kubíne dä 10. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová

K012704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojka René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 514/44, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/355/2019 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/355/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: René Stojka, nar. 11.06.1988, trvale bytom Bratislavská 514/44, 010 01 Žilina, do 13.01.2010
podnikajúci pod obchodným menom René Stojka, s miestom podnikania Bratislavská 514/44, 010 01 Žilina, IČO:
43 797 636, korešpondenčná adresa: Juraja Hronca 19, 010 15 Žilina (ďalej aj ako len „Úpadca“) v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/355/2019 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.:
3OdK/355/2019 sa končí.

K012705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Hradská 436/17, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/374/2019 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/374/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Tomáš Baláž, nar. 11.07.1994, trvale bytom Stará Hradská 436/17, 038 52 Sučany (ďalej aj ako
len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/374/2019 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/374/2019 sa končí.

K012706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubička Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nezbudská Lúčka 65, 013 24 Nezbudská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/385/2019 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miloš Kubička, nar. 18.09.1974, trvale bytom Nezbudská Lúčka 65, 013 24 Nezbudská Lúčka,
podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Kubička, s miestom podnikania Nezbudská Lúčka 65, 013 24
Nezbudská Lúčka, IČO: 43 641 253 (ďalej aj ako len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 9OdK/385/2019 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v
súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 9OdK/385/2019 sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Vengrický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Vengrický, nar. 25.08.1972, trvale bytom: 010 01 Žilina (ďalej
aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/167/2020 v súlade s § 167q ods. 3 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 18/2021 zo dňa 28.01.2021:
1. Cenný papier č. 1
druh
cenného
papiera

forma

kmeňové
akcie

na
1000,00 SKK CS0005044452 7
doručiteľa

nominálna
hodnota

ISIN

počet
kusov

emitent

spoluvl.
podiel

CHIRANA-PREMA a.s., so sídlom: nám. Dr.
A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 1/1
00 152 650

súpisová
hodnota (Eur)
1,00

2. Cenný papier č. 2
druh cenného
forma
papiera
kmeňové akcie

nominálna
hodnota

na
1000,00 SKK
doručiteľa

ISIN

počet
kusov

CS0008468252 1

emitent

spoluvl.
podiel

SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov,
so sídlom: Košická 8, 08032 Prešov, SK 1/1
IČO: 00 661 201

súpisová
hodnota (Eur)
1,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Cenné papiere sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
2OdK/167/2020 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 2OdK/167/2020“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade fyzických osôb fotokópiu
občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu.
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
I. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
J. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
V Žiline, dňa 10.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K012708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/406/2019 S1544
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
2OdK/406/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Oľga Rusnáková, nar. 11.12.1970, bytom 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Závodská
cesta 2959/8, 010 10 Žilina (ďalej aj ako len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina
pod sp. zn.: 2OdK/406/2019 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s
ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 2OdK/406/2019 sa končí.

K012709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fujdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10693/15, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 652 666
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Fujdová, nar. 02.06.1966, bytom: Kernova 10693/15, 036 01
Martin, do 08.06.2005 podnikajúca pod obchodným menom: Jana Fujdová, s miestom podnikania:
Hvizdákova 9/54, 036 01 Martin, IČO: 32 652 666 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 10OdK/24/2020 v súlade s §
167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 19/2021 zo dňa
29.01.2021:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č.
126
128
128
1669
1669
1670
1670
1670
1670
2354
2354
2354
3021

kat. územie
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa

obec
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin

parc. č.
3013
1578/1
1578/2
3206
3207
2786
2787
2825
2826
1670
2359
2587
3163

parc.reg.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

výmera v m2
3842
655
121
27
10993
2349
1992
683
523
1988
853
1925
84

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok

spoluvl. podiel
1/32
1/8
1/8
1/30
1/30
1/20
1/20
1/20
1/20
1/128
1/128
1/128
1/32

súpisová hodnota (Eur)
360,19
245,63
45,38
2,70
549,65
176,18
298,80
102,45
78,45
46,59
19,99
45,12
7,88
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3021
3695
3695
3695
3695
3910
3997
3997
3998
3998
3998
3786

Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Sučany

Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Sučany

3164
2171/2
2328/2
2631/2
2749/1
1574/150
3196
3197
2171/1
2328/1
2631/4
3152

Konkurzy a reštrukturalizácie
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E

lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

11086
5579
338
308
266
44
10968
482
11168
3762
978
4561

Deň vydania: 15.03.2021
1/32
1/64
1/64
1/64
1/64
1/8
1/32
1/32
1/64
1/64
1/64
1/32

519,66
261,52
15,84
14,44
12,47
275
514,13
45,19
261,75
176,34
45,84
213,80

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Pozemky“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Pozemky sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
10OdK/24/2020 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

D. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 10OdK/24/2020“.

E. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň
lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

F. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania, minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetu speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. D) tohto oznamu.

G. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. F); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), ako aj
neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

H. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

I.

Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

J.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

K. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

L. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 10.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K012710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kostroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 360, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1971
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/415/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/415/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Juraj Kostroš, nar.
24.05.1971, bytom: Lúčky 360, 034 82 Lúčky, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich
zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

V Žiline, dňa 10.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K012711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kostroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 360, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1971
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/415/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka: Juraj Kostroš, nar. 24.05.1971, bytom: Lúčky 360, 034 82 Lúčky,
týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 9OdK/415/2019. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Žiline, dňa 10.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s.,
Správca

K012712
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto
Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o.,

Sídlo:

Pribinova 25, 811 09 Bratislava,

IČO:

35 807 598

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

8.733,55 €
1
09.03.2021
Neuplatnené
2/P-1
10.03.2021

V Žiline, dňa 10.03.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karlová 17, 038 15 Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/189/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Janka Ondrušová, nar. 12.07.1983,
bytom Karlová 17, 038 15 Blatnica, v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka – spoluvlastnícky podiel na pozemku :
1. LV č. 1327, k.ú. Blatnica, okres Martin :
- parcela KN-E č. 1097/72, ostatná plocha o výmere 2835 m2, podiel dlžníka 1/8
Celková súpisová hodnota predstavuje sumu 750,00 eur.
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/189/2020 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako cena súpisová, t.j. 750,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného spoluvlastníckeho podielu zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny
a to na bankový účet IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 101892020. Potvrdenie o
zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho
bankový účet, ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s rovnakou
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca
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K012714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richvalský Štefan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turany 0, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Mgr. Štefan Richvalský, nar.
06.08.1971, trvale bytom mesto Turany, 038 53 Turany, do 09.01.2020 podnikajúci pod obchodným menom
Štefan Richvalský, s miestom podnikania Červenej armády 1061/17, 038 53 Turany, IČO: 40 303 187 v zmysle §
167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové
položky.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K012715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 176, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej
podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K012716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trusková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľakovská 881/16, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1958
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/560/2020 S1359

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/560/2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
Pozemok:
Druh
Výmera v m2
Záhrada 521

Štát Obec
k. ú.
LV č. Parcela č. Spoluvlastnícky podiel dlžníka
SR Nová Baňa Nová Baňa 9260 4723/2
1/1

Súpisová hodnota v €
3.881,45 €

SKP, k.s., správca dlžníka Dana Trusková

K012717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abrhámová Júlia, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 148/10, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/324/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/324/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Mgr. Júlia Abrhámová, bytom Súhradná 148/10, 962 33 Budča, Slovenská republika, dát. nar.: 23. 8.
1980 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Hnuteľná vec:
Popis
Rok výroby Výrobné číslo
Stav opotrebovanosti
Spoluvlastnícky podiel dlžníka
MERCEDES – BENCZ A170 2009
WDB1680081J281624 Pokazená poloautomatická prevodovka 1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Júlia
Abrhámová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691. V prípade, ak záväzná ponuka bude zaslaná
prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ Mgr. Júlia Abrhámová – ZÁVÄZNÁ
PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Potvrdenie o tom, že záujemca o kúpu motorového vozidla je oboznámený so skutočnosťou, že motorové
vozidlo nie je v dispozícii správcu, ale v dispozícii Dlžníka. Zároveň správca nie je povinný zabezpečiť úspešné
odovzdanie motorového vozidla úspešnému záujemcovi a nezodpovedá za prevod vlastníckeho práva k
motorovému vozidlu a odovzdanie do dispozície úspešného záujemcu. Takáto nemožnosť nezakladá právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy úspešným záujemcom.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
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Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 8330 0000 0025 0178 5685, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 0140,
Poznámka: PK Júlia Abrhámová, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Júlia Abrhámová

K012718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trusková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľakovská 881/16, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1958
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/560/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/560/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691 (ďalej len
„správca“), správca dlžníka: Dana Trusková, bytom Kľakovská 881/16, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika,
dát. nar.: 8. 12. 1958 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemok:
Druh
Záhrada

Výmera v m2
521

Štát
SR

Obec
Nová Baňa

k. ú.
Nová Baňa

LV č.
9260

Parcela č.
4723/2

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Dana
Trusková – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691. V prípade, ak záväzná ponuka bude
zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ Dana Trusková –
ZÁVÄZNÁ PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 8330 0000 0025 0178 5685, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 0180,
Poznámka: PK Dana Trusková, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Dana Trusková

K012719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Čipčalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová 747/1, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/581/2020 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/581/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.12.2020, pod č. k. 2OdK/581/2020
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Anna Čipčalová, nar. 22. 05. 1988, trvale
bytom Kráľová 747/1, 962 01 Zvolenská Slatina, na korešpondenčnej adrese Vajanského - Rozkvet 2000/1,
017 01 Považská Bystrica (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Anna Čipčalová, nar. 22. 05. 1988, trvale bytom
Kráľová 747/1, 962 01 Zvolenská Slatina, na korešpondenčnej adrese Vajanského - Rozkvet 2000/1, 017 01
Považská Bystrica, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 09.03.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K012720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svoreňová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Katarína Svoreňová, nar. 19.03.1968, Námestie Janka Francisciho 373, 98101 Hnúšťa, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 23.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK Česká
republika s.r.o.
KRUK Česká
republika s.r.o.
KRUK Česká
republika s.r.o.
KRUK Česká
republika s.r.o.

a
a
a
a

Slovenská

Ulica:

Československé
armády
Slovenská
Československé
24785199
armády
Slovenská
Československé
24785199
armády
Slovenská
Československé
24785199
armády
24785199

Číslo: Obec
Hradec
Králové
Hradec
954/7
Králové
Hradec
954/7
Králové
Hradec
954/7
Králové
954/7

PSČ: Štát
Slovenská
republika
Slovenská
50003
republika
Slovenská
50003
republika
Slovenská
50003
republika
50003

Prihlásená
suma
Celková suma
1414,67 €
2972,35 €
603,80 €
728,76 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K012721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALUPRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 100 / 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 927
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2019 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU
Všeobecná podstata
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: ALUPRO, s.r.o., IČO: 36 673 927, so sídlom Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12065/S,
v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty o nasledujúcu
položku:
p.č. Popis položky
3. Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 802,50 Eur

·
·

Súpisová hodnota Mena
802,50
Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 09.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

TPS Trustees k.s.
správca

K012722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora 0, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Božena Suchá, nar.
14.10.1961, trvale bytom obec Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, počas
úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na
tel. čísle 0907 889 961 alebo e-mailom: zdenka.majerova@gmail.com.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K012723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora 0, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Božena Suchá, nar.
14.10.1961, trvale bytom obec Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora(ďalej len „dlžník“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/50/2021, zo dňa 04.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the EuropeanCouncil No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Božena Suchá, born 14.10.1961, permanently resident village Trnavá Hora, 966 11 Trvavá
Hora (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 5OdK/50/2021 dated on 3th of March 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021 dňa
10.03.2021. Dňom 11.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 47/2021 on 10th of
March 2021. Bankruptcy was declared on 11th of March 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Zdenka Tökölyová
Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 12.03.2021.
The date 12th of March 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, trustee

K012724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/46/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPISU
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jana Holubová, nar. 12.09.1995, bytom Internátna 12. 974 01 Banská Bystrica
(ďalej len aok „dlžník“), oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/46/2021 S1540 v kancelárii správcu na adrese: J. Chalupku 8,
974 01 Banská Bystrica.
Nahliadanie do správcovského spisu 5OdK/46/2021 S 1540 je zabezpečované správcom konkurznej podstaty
vyššie uvedeného dlžníka každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kancelárii
správcu.
Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť si vopred telefonicky na tel. čísle: 048/472 42 22, resp. emailom na
adrese: office@akpp.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Banskej Bystrici, dňa 10.03.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K012725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/46/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/46/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRE POTREBY POPIERANIA POHĽADÁVOK
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením
§ 32 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jana Holubová, nar. 12.09.1995, bytom Internátna 12, 974 01 Banská Bystrica,
sp. zn. 5OdK/46/2021, v zmysle ustanovenia §167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 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“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s. bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn. 5OdK/46/2021 – kaucia na
popieranie.
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;
preddavok slúži na úhradu trov konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR platí, že „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
V Banskej Bystrici, dňa 10.03.2021

K012726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/46/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/46/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25.02.2021, č.
k. 5OdK/46/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 5OdK/46/2021, dated on 25.02.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021, dňa
10.03.2021. Dňom 11.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 47/2021, on
10.03.2021. The bankruptcy was declared on 11.03.2021.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica,
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. 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. Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Marián Pataj, seateded J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will be
considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim only if
the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank was
already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. 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 registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors 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 and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.
JUDr. Marián Pataj, správca

K012727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora 0, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Božena Suchá, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.10.1961, trvale bytom obec Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora, 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. Číslo účtu - IBAN SK5211000000002626220151, BIC:
TATRSKBX a je vedený v Tatra banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K012728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 68 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 020 982, č.k. 4K/17/2020, v
zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu oddelenej podstaty :
Súpis oddelenej podstaty č. 1
Zabezpečený veriteľ : Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653
Položka č. 2
Predmet zabezpečenia : nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica
Číslo parcely
2175/2
2175/9
2182/1
2182/2
2182/4
2182/12
2183/2
2183/6
2183/7
Číslo parcely
2183/2
2182/2
2182/4

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
Popis stavby
prečerpávacia stanica konden.
neobytná budova
sklad vatelínu

Výmera (m2)
255
2507
388
1209
404
1719
37
66
10
Súpisné číslo
6104
6807
6808

č. LV
6805
6805
6805
6805
6805
6805
6805
6805
6805
č. LV
6805
6805
6805

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1

Katastrálne územie
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Katastrálne územie
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Číslo parcely
2182/18

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera (m2)
218

č. LV
7538

Spoluvlastnícky podiel
97/300

Katastrálne územie
Banská Bystrica

Celková súpisová hodnota : 1 806 700,00 EUR
Položka č. 3
Predmet zabezpečenia : nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností pre okres Poltár, obec Málinec,
katastrálne územie Málinec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

186

Obchodný vestník 50/2021

Číslo parcely
436/1
436/2
436/3
436/6
436/7
436/10
436/11
436/12
436/13
436/14
436/15
436/16
436/18
436/19
436/24
436/25
437/3
926/2
926/4
Číslo parcely
436/3
436/6
436/7
436/11
436/12
436/13
436/14
436/15
436/16
926/2
926/4

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
Popis stavby
trafostanica
adnimistr. Budova
závodná jedáleň
výrobná hala
kotolňa
komprresovová stanica
sklad
sklad
sklad
čistička odpadových vôd
regulačná stanica

Výmera (m2)
9176
921
280
378
407
26
3607
410
170
93
187
164
455
176
42
109
2194
248
101
Súpisné číslo

č. LV
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
č. LV
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Deň vydania: 15.03.2021

Katastrálne územie
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Katastrálne územie
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec
Málinec

Celková súpisová hodnota : 201 000,00 EUR
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty
v Banskej Bystrici dňa 10.03.2021

K012729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpáš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/42/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/42/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Robert Arpáš, nar. 28.12.1959, trvale bytom Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina, obchodné
meno: Ing. Róbert Arpáš - ATON, s miestom podnikania Drotárska 9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO:
34 400 648 oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť
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telefonicky na telefónnom čísle: 0908 391 719, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom emailu na e-mailovej adrese: kancelaria@dusanpaulik.sk.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K012730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpáš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/42/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/42/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Robert Arpáš, nar. 28.12.1959, trvale bytom Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina, obchodné
meno: Ing. Róbert Arpáš - ATON, s miestom podnikania Drotárska 9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO:
34 400 648 týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b), ods. 11 a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19
ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN:
SK61 1100 0000 0026 2409 8017, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K012731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šándor Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.
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Mgr. Robert Antal
správca

K012732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šándor Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, ako správca vyššieoznačeného úpadcu, týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní:

·

č. ú.: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 - účet je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Robert Antal
správca

K012733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šándor Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu vyššieoznačeného úpadcu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas
úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60
alebo na e-mailovej adrese: sekretariat@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca
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K012734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šándor Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25.02.2021, č.
k. 5OdK/48/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 5OdK/48/2021, dated on 25.02.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021, dňa
10.03.2021. Dňom 11.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 47/2021 on 10.03.2021.
The bankruptcy was declared on 11.03.2021.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, 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. 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. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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 registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors 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 and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca
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K012735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/517/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/517/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

NEHNUTEĽNOSTI
Spoluvlastnícky
podiel

Popis nehnuteľnej veci

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Fiľakovské Kováče, obec Fiľakovské
Kováče, okres Lučenec, zapísané na Okresnom úrade v Lučenci– katastrálny
odbor na LV č.759 ako parcela č. C-KN 302 – Zastavaná plocha a nádvorie 1/1
o výmere 224 m2, a stavba – Rodinný dom so súp.číslom 97 postavený na (majetok v BSM)
parcele č. C-KN 302.

Súpisová
Poznámka
hodnota
celkom v Eur

7000,-

uplatnená
nepostihnuteľná
hodnota obydlia

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K012736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stašáková Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senné 43, 991 01 Senné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/81/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Zlata Stašáková, nar. 29. 10. 1969, trvale bytom Senné 43, 991 01 Senné
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 10.03.2021
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K012737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karásek Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/410/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/410/2020
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 08.03.2021 Prihláška pohľadávky veriteľa PRIVATE CAPITAL INVESTMENT LIMITED, Ducie Street 83,
Manchester, Veľká Británia, IČO: 09 252 000 v celkovej výške 5 719,63,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná 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.

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

K012738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIKO spol. s r. o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 481
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca konkurznej podstaty úpadcu TIKO spol. s r. o. „v likvidácii“,
so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, IČO: 31 589 481 podľa § 34 ods. 1 ZKR a § 8 písm.
a) zák. 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, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 31.05.2021 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Hlavnom námestí 13 (na 1.
posch. budovy Média), 979 01 Rimavská Sobota.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti.
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania.
3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
5. Záver.
Schôdze veriteľov má právo zúčastniť sa každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia – fyzické
osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
V prípade akejkoľvek zmeny alebo pretrvávania núdzového stavu resp. protipandemických opatrení bude zmena
správcom oznámená.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
Rimavská Sobota, 10.03.2021

K012739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 3065 / 9, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1977
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/200/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/200/2017
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 Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Ján Bučko, nar. 24.11.1977, trvale bytom Agátová 9, 974 11 Banská Bystrica - Sásová, (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 3OdK/200/2017, 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
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 10.03.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K012740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šipice 28, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Zuzana Holíková, nar. 03.02.1966, Šipice 28, 962 68 Šipice, sp. zn. 4OdK/512/2020 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 EOS KSI Slovensko, a. s., Pajštúnska 5 ,
851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej sume 1957,36,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K012741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Martonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711/44, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/416/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/416/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.09.2020, č. k.: 5OdK/416/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku číslo 184/2020 zo dňa 24.09.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zuzana
Martvonová, nar. 12.05.1978, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár, občianka SR (ďalej len "úpadca"),
do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení
úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 17.12.2020 predložil súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu.
Správca počas konkurzného konania speňažoval majetok úpadcu zapísaný v zozname majetku všeobecnej
podstaty, pričom speňaženie majetku prebiehalo v troch kolách verejných ponukových konaní. K speňaženiu
majetku nedošlo ani v treťom kole verejného ponukového konania.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K012742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1086/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1086/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Milan Oláh, nar. 4.9.1983, bytom Kolkáreň
26/31, 976 81 Podbrezová, č.k. 4OdK/1086/2019, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po základnej
prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zapísaný v OR OS Bratislava I,
oddiel Sro., vl. č. 23636/B, celková výška pohľadávky 1143,53€.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty
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K012743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pavlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Predajná 0, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 861 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/539/2020 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/539/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Pavlovský, nar. 28.10.1969, bytom Obec Predajná, 976 63 Predajná,
obchodné meno: Peter Pavlovský, s miestom podnikania Podhrádok 416, 976 63 Predajná, IČO: 41861817, ako
ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 25.11.2020, č.k. 2OdK/539/2020,
zverejneného dňa 2.12.2020 v Obchodnom vestníku č. 232/2020, týmto v zmysle §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K012744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Vanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bašta 87, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/656/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/656/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Darina Vanková, nar. 16.12.1947, bytom Nová Bašta 87, 980 34 Nová
Bašta, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo 17.7.2018, č.k.
4OdK/656/2018, zverejneného dňa 24.7.2018 v Obchodnom vestníku č. 141/2018, týmto v zmysle §167v, ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa
končí po splnení rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K012745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Michník – VAMI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/9, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 464 552
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2020 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Michník, nar. 11.7.1968, bytom J.
Kráľa 900/9, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Vladimír Michník – VAMI, s miestom podnikania J. Kráľa
900/9, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 30464552, č.k. 2OdK/561/2020, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po
základnej prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467, zapísaný v OR OS
Žilina, oddiel Sa, vl. č. 10956/L, celková výška pohľadávky 2 103,33€ (426,30€ + 1616,93€ +30,05€ + 30,05€).

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K012746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Ukrop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 1326/71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/532/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/532/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.11.2020, č. k.: 4OdK/532/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku číslo 230/2020 zo dňa 30.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Adrián Ukrop,
nar. 25.01.1994, trvale bytom M. Rázusa 1326/71, 974 01 Banská Bystrica, občan SR (ďalej len "úpadca"), do
funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám.
SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 01.03.2021 predložil súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu.
V obchodnom vestníku č. 18/2021 zo dňa 28.01.2021 som zverejnil súpis majertku všeobecnej podstaty, do
ktorého som žiadny majetok zapísať nemohol.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K012747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muco Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/574/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/574/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K012748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokava nad Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/347/2020/S1568
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/347/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Zdenko Radič, nar. 02.08.1979, trvale bytom:
Kokava nad Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/347/2020 v
súlade s § 167q ods. 3 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 189/2020 zo dňa 01.10.2020:
hodnota
obchodného
podielu

popis

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti KAVUR, s.r.o., so sídlom: 6.638,78
Horná 12, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 045 438

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
EUR zákonníka - Dlžník je jediným 1/1
spoločníkom obchodnej spoločnosti

súpisová
hodnota
(Eur)
6.638,78

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 5OdK/347/2020 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
C. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 5OdK/347/2020“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky, v prípade
fyzickej osoby fotokópia občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. B) tohto oznamu.
Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.
Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 10.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K012749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EQUE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 784
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vo veci konkurzu na majetok úpadcu EQUE s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Pod Urpínom 14, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 646 784, správca v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 23.04.2021 o 10:00 hod. na adrese Cesta na Senec 2/A,
821 04 Bratislava, (areál Shopping Palace Bratislava, prízemie), s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
4. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov sa naviac preukážu
plnomocenstvom.
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Vladimír Vanko, správca

K012750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rafaelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296/6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1984
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/980/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/980/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Renáta Rafaelová, nar. 04.06.1984, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár, podnikajúca pod
obchodným menom: Renáta Rafaelová, Landstrasse 32, 034 94 Stratzdorf, IČO: 31758222 (ďalej len „dlžník“),
týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa
končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam aktuálneho majetku“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch“, datovaných dňom 17.09.2019, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na
základe vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K012751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moravčíková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajnáčka 709, 980 33 Hajnáčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/205/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa BL Telecom
debt, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45535108, v konkurznej veci dlžníka Erika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Moravčíková, nar. 16.9.1954, bytom Hajnáčka 709, 980 33 Hajnáčka v celkovej sume 139,47 €, z toho istina 0,- €,
úroky z omeškania 48,32 €, náklady z uplatnenia 91,15 € a prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.

V Hnúšti, 10. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K012752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 68, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/345/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/345/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, správca dlžníka Marek Bosák, nar. 7.5.1987, trvale bytom Močiar 68, 969 82 Podhorie,
obchodné meno – Marek Bosák, s miestom podnikania Močiar 68, 969 82 Močiar, IČO: 44905009, týmto v zmysle
ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového
konania na predaj nasledovný súbor majetku:
osobné motorové vozidlo Škoda 120 L
evidenčné číslo: bez evidenčného čísla
VIN: TMB12M00LH3420754
Druh karosérie AA sedan
Farba: biela
Spoluvlastnícky podiel: v celosti
Súpisová hodnota: 100,- EUR

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

hnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo;

·

oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

·

lehota na predkladanie ponúk je do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;

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

záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu
IBAN: SK73 0200 0000 0007 0544 5392, VS 23452020, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;

·

náklady súvisiace s predajom majetku hradí záujemca;

·

doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;

·

v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;

·

otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa;

·

výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Ján Čipka, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa s označením „Ponukové konanie KONKURZ2OdK/345/2020-neotvárať“.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Hnúšti, dňa 10. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K012753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MWS Casting s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 908 / 0, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 650 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/2/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/2/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: MWS Casting s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad
Hronom, IČO: 36 650 021, zapísaného v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:
11745/S, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn.: 5R/2/2020

Predseda veriteľského výboru:
sídlo:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika
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IČO:

649 48 242

zápis:

OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

organizačná zložka:
zahraničnej banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka

sídlo:

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO:

47 251 336

zápis:

OS BA I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B

(ďalej aj „Predseda veriteľského výboru“ alebo „UniCredit Bank“)

Dlžník:

MWS Casting s.r.o.

sídlo:

Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom

IČO:

36 650 021

zapísaný:

OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11745/S

(ďalej aj „Dlžník“)

Miesto zasadnutia:
Čas zasadnutia:

prostredníctvom internetovej platformy ZOOM
08.03.2021 o 12:00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank
2. MARSHALL, spol. s r.o., Dlhá Lúka 1771, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 032 611 (ďalej aj „MARSHALL“)
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej aj
„SPP“)
(ďalej spoločne aj „členovia veriteľského výboru“)
Zoznam ďalších prítomných osôb:
4. Dlžník
5. Reštrukturalizačný správca Dlžníka – Mgr. Martina Klačanová, so sídlom kancelárie Nám. Štefana
Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení JUDr. Vojtech Agner (ďalej aj „Správca“)
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rozhodovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca v súlade s § 128 ods. (1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvolal prvé zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka bezodkladne po
skončení prvej schôdze veriteľov.

Správca o 12:00 hod. otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru a zároveň privítal prítomných členov
veriteľského výboru a Dlžníka. Správca následne konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní
všetci členovia veriteľského výboru, takže veriteľský výbor je v súlade s § 128 ods. (2) ZKR uznášaniaschopný.
Správca taktiež prítomných členov veriteľského výboru informoval, že v súlade s § 128 ods. 2 ZKR každý člen
veriteľského výboru má pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Veriteľský výbor následne pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru. Správca navrhol za predsedu
veriteľského výboru UniCredit Bank ako člena veriteľského výboru s najvyššou sumou prihlásených a zistených
pohľadávok. Následne dal Správca hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., konajúcu prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.“

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:
Za:

3

(UniCredit Bank, MARSHALL, SPP)

Proti:

0

nikto

Zdržal sa:

0

nikto

Na základe výsledkov hlasovania Správca konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní
členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., konajúcu prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.“

3. Rozhodovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní
Dlžník ako predkladateľ reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 143 ZKR predniesol žiadosť, aby
veriteľský výbor predĺžil lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, pričom túto svoju žiadosť odôvodnil okrem iných skutočností najmä
prebiehajúcimi rokovaniami s potenciálnym investorom, ktorých výsledok by mohol mať podstatný dopad na
spôsob a metódy reštrukturalizácie Dlžníka, ako aj na mieru uspokojenia pohľadávok prihlásených veriteľov.
Dlžník zároveň vyjadril presvedčenie, že záverečný návrh reštrukturalizačného plánu bude možné predložiť
veriteľskému výboru podstatne skôr, ako uplynie predĺžená lehota na jeho predloženie. Následne dal Správca
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hlasovať o návrhu uznesenia č. 2 v znení:

„Veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom ako predkladateľom reštrukturalizačného plánu schvaľuje
predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.“
O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 2 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za:

3

(UniCredit Bank, MARSHALL, SPP)

Proti:

0

nikto

Zdržal sa:

0

nikto

Na základe výsledkov hlasovania Správca konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali všetci prítomní
členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 2 v nasledujúcom znení:
„Veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom ako predkladateľom reštrukturalizačného plánu schvaľuje
predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.“

4. Rôzne
Prítomní členovia veriteľského výboru, Dlžník a Správca sa dohodli, že vzhľadom na aktuálne protipandemické
opatrenia budú komunikovať prioritne prostredníctvom elektronických prostriedkov (email, internetové
komunikačné platformy) a za týmto účelom si navzájom vymenili svoje kontaktné údaje.

5. Záver
Na záver zasadnutia veriteľského výboru sa Správca prítomným členom veriteľského výboru a Dlžníkovi
poďakoval za ich účasť na zasadnutí veriteľského výboru a následne o 12:30 hod. zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.

V Bratislave, dňa 08.03.2021

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
prostredníctvom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
______________________
Mgr. Marek Furda, na základe poverenia
Predseda veriteľského výboru

Prílohy: Emailové potvrdenie účasti prítomných členov veriteľského výboru a Dlžníka
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K012754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 809, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/547/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/547/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Miroslav Blažek, nar. 7.8.1974, trvale bytom Utekáč 809, 985 06
Utekáč, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

stavba – rodinný dom súp.č. 881 postavená na parc.č. 9221 (stavba zrútená), pozemok – parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 9221 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228
m2, pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 9220 Záhrada o výmere 221
m2, všetko evidované na LV č. 188 pre kat.úz. Utekáč, obec Utekáč, okres Poltár, spoluvl.podiel 1/8,
súpisová hodnota : 280,63 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Miroslav Blažek – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Blažek“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca
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K012755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 809, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/547/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/547/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Miroslav Blažek, nar. 7.8.1974, trvale bytom Utekáč 809, 985 06
Utekáč, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

byt č. 20, 3. p., vchod 1, spoluvlastnícky podiel ½, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3083/74338, byt sa nachádza
v stavbe súp.č. 884 postavenej na pozemku – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parc.č. 9163 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365m2, všetko evidované na LV č. 535 pre kat.úz.
Utekáč, obec Utekáč, okres Poltár, súpisová hodnota: 2.500,00 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Miroslav Blažek – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Blažek“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K012756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 180, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/553/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/553/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Zuzana Balážová, nar. 11.8.1986, trvale bytom Dubovec 180, 980 41
Dubovec, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

Osobné motorové vozidlo FIAT Bravo, ev.č. RS895BT, VIN: ZFA18200004763582, AB hatchback 3dv.,
šedá metalíza, súpisová hodnota 300 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Zuzana Balážová –
NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461s poznámkou „ponuka Balážová“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K012757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 872 / 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1990
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/491/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/491/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Bartošová Ingrida, nar.: 29.01.1990, trvale
bytom: Boženy Němcovej 872/5, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Ingrida Bartošová NIKÉ, miesto podnikania: I. Madácha 11, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44264755, spisová
značka 2OdK/491/2020 S1893 (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 ods. 1
ZKR).

K012758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököli Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulička 353 / 3, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1986
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/515/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/515/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Tököli Dalibor, nar.: 11.4.1986, trvale
bytom: Ulička 353 /3, 96653 Hronský Beňadik, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Dalibor
Tököli, miesto podnikania: Ulička 353 /3, 96653 Hronský Beňadik, IČO: 50533274, spisová značka
4OdK/515/2020 S1893 (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 ods. 1
ZKR).

K012759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mašírová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 14, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1960
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/547/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/547/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Mašírová Viera, nar.: 27.06.1960, trvale
bytom: Župkov 14, Horné Hámre 96671, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Viera Mašírová,
miesto podnikania: Župkov 14, Horné Hámre 96671, IČO: 40537048, korešpondenčná adresa: NIE, spisová
značka 5OdK/547/2020 S1893 (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 ods. 1
ZKR).

K012760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrá Lúka 50, 962 61 Ostrá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1958
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1107/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1107/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o III. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Nám. Štefana Moyzesa
5, Banská Bystrica 97401, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Ďurčík
Jaroslav, nar. 16.02.1958, trvale bytom Ostrá Lúka 50, Ostrá Lúka 96261, v zmysle ust. 167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR oznamuje vyhlásenie tretieho ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka, pretože všetky ponuky v I. a II. ponukovom kole boli vyhodnotené ako
neprimerane nízke k súpisovej hodnote majetku 1638,-EUR.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Číslo PARCELA
LV
registra
731
E

Parcelné
číslo
151/230

Výmera v m2

k.ú.

Druh pozemku

Umiestenie pozemku

Spoluvlastnícky podiel

494

Ostrá Lúka

Orná pôda

1

1/4

Súpisová hodnota: 1638,-EUR
Podmienky III. ponukového kola:
1. Ak sa majetok podliehajúci ponukovému konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestáva podliehať konkurzu.
2. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka 731 - 2OdK/1107/2019“ alebo podľa § 197a
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s výslovným označením predmetu správy
„Neotvárať – ponuka 731 - 2OdK/1107/2019“.
3. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby: 731 2OdK/1107/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné
meno, IČO a sídlo.
V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
(i) v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponúk.
Záujemca, ktorého ponuka bude označená ako úspešná, je povinný do 5 pracovných dní od
obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam so správcom. Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
Ak záujemca:
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
od ponuky odstúpi, alebo
nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,

záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
11. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
12. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane
akýchkoľvek poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K012761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparovičová Johana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 3857/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/762/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/762/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/762/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Johana
Gašparovičová, sídlom Pavlovičovo námestie 3857/10, 080 01 Prešov, nar. 04.03.1954 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku 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 Johana Gašparovičová

K012762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 231 / 0, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 005 126
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
ROYAL MEDIA SK, s.r.o.
So sídlom: Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce, IČO: 48 005 126
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

Miesto konania: písomne (per rollam) hlasovanie
Deň konania: 18.02.2021
Číslo konkurzného konania: Okresný súd Prešov, sp. zn. 5K/14/2019
Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Mária Domčeková, správca

Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru:
1. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
2. HSW Signall s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. ČSOB Leasing a.s.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali členovia VV písomne, a preto sa na účely uznášania schopnosti
považujú za prítomných.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania inej majetkovej hodnoty úpadcu,
3. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom
na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského (IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., HSW Signall
s.r.o., ČSOB Leasing a.s.) a na základe uvedeného sa taktiež považujú za prítomných.
2.

Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania inej majetkovej hodnoty úpadcu

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu vo veci
speňaženia majetku úpadcu - 25% tný obchodný podiel v spoločnosti ROYAL CORP, s.r.o., Pražská 11,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 52 373 436, zapísaná v Obch. registri OS AB I, oddiel: Sro,
Vložka č. 137232/B. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne (per rollam), pričom
traja členovia VV hlasovali za schválenie navrhovaného postupu správcu vo veci uzavretia súdneho zmieru.
Hlasovanie: Za: 3 hlasy. Proti: nikto. Zdržal sa: nikto.
Uznesenie č. 1: ,,Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu ROYAL MEDIA SK, s.r.o. udeľuje
správcovi úpadcu JUDr. Márie Domčekovej záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu - 25% tný
obchodný podiel v spoločnosti ROYAL CORP, s.r.o., Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 04, IČO: 52 373 436, zapísaná v Obch. registri OS AB I, oddiel: Sro, Vložka č. 137232/B spôsobom a za
podmienok uvedených v predloženej Žiadosti o uloženie záväzného pokynu.“
3.

Záver

Na záver zvolávateľ oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského
výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd
Prešov do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice
v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 18.02.2021
Predseda VV

K012763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 231 / 0, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 005 126
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie - 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu Veriteľského výboru zo dňa 18.02.2021, podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, správca
úpadcu ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5K/14/2019, JUDr. Mária Domčeková ponúka v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú inú majetkovú hodnotu
úpadcu – obchodný podiel:
Číslo
súpisovej
položky
majetku
2

·
·
·
·
·
·
·
·

Typ súpisovej
položky
majetku

Popis inej majetkovej hodnoty

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Verejný
register

1/1

1 250,00 €

Obchodný
register OS
BA I

25% tný obchodný podiel v spoločnosti ROYAL CORP,
Iná majetková s.r.o., Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
hodnota
811 04, IČO: 52 373 436, zapísaná v Obch. registri OS
AB I, oddiel: Sro, Vložka č. 137232/B

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“,
ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj,
identifikačné údaje záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o prevode
obchodného podielu,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 pracovných
dní od udelenia súhlasu Veriteľského výboru s uzavretím zmluvy

JUDr. Mária Domčeková, správca.

K012764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 114, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71 Tvarožná
114, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/51/2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa 09.03.2021, vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
Mgr. Jakub Bodnár.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Miroslav Oračko, born 01.01.1967, permanently residing at 059 71
Tvarožná 114, our duty is to inform you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/51/2021 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 46/2021 from 09.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Jakub Bodnár as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Jakub Bodnár, správca (administrator)

K012765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 114, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71 Tvarožná 114, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Slánska 20A, 080 06
Prešov, Slovensko, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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14:30 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle 00421 908 640 990 alebo e-mailom na adresu spravca@bodnarlaw.sk.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

K012766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 114, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71 Tvarožná 114, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK80 1111 0000 0014 0192 2019 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Oračko.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K012767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 484 484, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3OdK/23/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Jarková Anna, nar. 12.12.1962, Soľ 484 , 09435 Soľ,
Slovensko týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K012768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 484 484, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarková Anna, nar. 12.12.1962, Soľ 484 , 09435
Soľ, Slovensko, v zmysle 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“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K012769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodjanská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Spišská Belá 1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
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. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Bodjanská Monika, nar. 18.11.1972, Mesto Spišská
Belá , 05901 Spišská Belá, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K012770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodjanská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Spišská Belá 1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/48/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Bodjanská Monika, nar. 18.11.1972, Mesto Spišská
Belá , 05901 Spišská Belá, Slovensko, v zmysle 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“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K012771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podolinský Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836,
zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca
dlžníka dlžníka Rastislav Podolinský, nar. 14.09.1969, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Budovateľská 38, 040
01 Prešov v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do
11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť eVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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mailom na adrese areko.group@gmail.com.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K012772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podolinský Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Rastislav
Podolinský, nar. 14.09.1969, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. 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. Číslo účtu – IBAN SK51 8330 0000 0021 0184 9010 a
je vedený vo Fio banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K012773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1776, správca dlžníka Milan Matejkovič,
nar. 03.11.1945, trvale bytom Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“),
týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K012774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca majetku dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom: Partizánska
2507/31, 066 01 Humenné so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0905 072
427, e-mail: judr.ondrusek.miroslav@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.:
2OdK/357/2020, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: Súpisová zložka č. 2 súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021 pod značkou K000849, a to:
1. Nehnuteľnosť – parcela registra C KN 134/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2,
nachádzajúca sa v katastrálnom území: Kamienka, obec: Kamienka, Okres: Humenné, zapísaná v LC č.
141 pod B7 v spoluvlastníckom podiele 1/8.
V zmysle ust. § 167j a ust. § 77 ods. 3 ZKR Správca stanovuje hodnotu danej súpisovej zložky majetku na sumu
vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc Eur a 00/100 eurocentov).
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom poštového podniku doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 2OdK/357/2020 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
Náležitosti ponuky:
- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),
- presné označenie súpisových zložiek,
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- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
- doklad, že záujemca zaplatil na účet dlžníka zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet dlžníka najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK11 8330 0000 0020 0144 0277
Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Miroslav Ondrušek, - správca

K012775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Miroslav Ondrušek správca majetku dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom: Partizánska
2507/31, 066 01 Humenné, sp. zn.: 2OdK/357/2020 oznamuje, že po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 10.03.2021 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
·
·
·

Celková suma prihlásených pohľadávok: 1.661,83 EUR
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Zmluva č. 23424666 uzatvorená dňa 17.03.2008, predmetom ktorej bolo poskytnutie
finančných/platobných služieb. Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 07.06.2013 postúpil Customer
Finance Holding, a.s. pohľadávky so všetkými právami, ktoré sa k nim viažu alebo vznikajú vo vzťahu
k pohľadávkam na spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove, dňa 10.03.2021
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K012776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bieľak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 649 / 25, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/26/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/26/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurznej veci Jozef Bieľak
Vec vedená na OS PO pod č. k. sp. zn. 5OdK/26/2021
Súpisová zložka majetku č. 1:
Pohľadávka z účtu, číslo účtu: SK21 0900 0000 0051 7142 6973, v mene Eur, zostatok: 73,31 Eur, Slovenská
sporiteľňa, a. s.
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 73,31 Eur
Deň zapísania: 10.03.2021
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžníka

Súpisová zložka majetku č. 2:
Pohľadávka z účtu, číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 7142 7175, v mene Eur, zostatok: 10,00 Eur, Slovenská
sporiteľňa, a. s.
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 10,00 Eur
Deň zapísania: 10.03.2021
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžníka

V Prešove, dňa 10.03.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K012777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kočan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daletice 32, 082 63 Daletice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/305/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/305/2020
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 09.03.2021 doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote, veriteľa :
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, ktorý si prihlásil pohľadávku vo
výške 165,00 €€ a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K012778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 154, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/298/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/298/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.08.2020, č. k. 2OdK/298/2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Michal Sivák v konkurze, nar. 03.01.1969, trvale bytom 090 03 Ladomirová 154 a do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Predmetné uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 159/2020 dňa 18.08.2020 pod podaním
„K062864“, teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2020.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka Michal Sivák v konkurze, nar. 03.01.1969, trvale bytom 090 03
Ladomirová 154 oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z uvedeného
dôvodu som ani nevyhotovil súpis majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michal Sivák v
konkurze, nar. 03.01.1969, trvale bytom 090 03 Ladomirová 154 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
14.08.2020, sp. zn. 2OdK/298/2020 zrušuje.

K012779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taragoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korpašská 2330 / 54, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Rudolf Taragoš, nar. 05.10.1984, trvale bytom Korpašská 54, 082 21 Veľký
Šariš, týmto v súlade s ust. § 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 zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 776 005
pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 150,-€.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K012780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 0, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/18/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ivan Čonka, nar.
20.12.1950, trvale bytom 059 86 Nová Lesná, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu
kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K012781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 0, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/18/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ivan Čonka, nar.
20.12.1950, trvale bytom 059 86 Nová Lesná, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že výška
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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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a 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.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K012782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ilčík Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 253/21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/177/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/177/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav
Ilčík, nar. 04.09.1975, trvale bytom 9. mája 253/21, 058 01 Poprad, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K012783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidov 109, 093 03 Davidov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
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Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/32/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Milan Miko, nar.
21.08.1963, trvale bytom Davidov 109, 093 03 Davidov, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K012784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluška František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 72, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/811/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/811/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka František
Haluška, nar.: 18.02.1977, trvale bytom 089 01 Stročín 72, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K012785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidov 109, 093 03 Davidov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/32/2021 S1498
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/32/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Milan Miko, nar.
21.08.1963, trvale bytom Davidov 109, 093 03 Davidov, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a 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.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K012786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dusa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamzova 328 / 1, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/22/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/22/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Poradové číslo: 3
Opis majetkovej hodnoty/právny dôvod: Príjem podliehajúci konkurzu – čiastočná platba poukázaná na účet
úpadcu zriadený VÚB, a.s. Bratislava, číslo účtu SK51 0200 0000 0034 9018 4159, VS: 4222019, číslo dokladu:
OP21022200014.
Súpisová hodnota spolu: 100,00 Eur
(Ing. Marta Prigancová, správca)
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K012787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 634/26, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Ján Špak, nar. 12.06.1953, trvale bytom
8.mája 634/26, 089 01 Svidník, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade 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 aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľných vecí in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
362/110
Trvalé trávne porasty
18733
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
370/31
Trvalé trávne porasty
2969
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
513/47
Trvalé trávne porasty
18569
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:

POZEMOK
956/123

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

Trvalé trávne porasty
21835
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
430
Trvalé trávne porasty
4973
609
Mlynárovce
301/133056
20,- EUR
27.09.2017

Deň vydania: 15.03.2021

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2017. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 90/2020 zo dňa
13.05.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/35/2017-5NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „33520175“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K012788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kanižai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 95, 045 01 Budulov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/301/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Štefan Kanižai, nar. 03.06.1979, bytom Budulov 95, 045 01 Budulov (ďalej len „úpadca“) v súlade s ust. §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020 pod položkou K071174.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
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a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31OdK/301/2019
neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Košiciach, dňa 10.03.2021
FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., správca

K012789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makulová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740 / 24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/386/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/386/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz sp. zn.: 30OdK/386/2020 na
majetok dlžníka Vlasta Makulová, nar. 09.03.1992, bytom J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej
len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Andrej Fekete, správca, so sídlom Slovenskej
jednoty 13, 040 01 Košice, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1982 (ďalej len ,,Správca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 dňa 13.01.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 5 dní odo dňa zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.

Mgr. Andrej Fekete,
správca

K012790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Tárczyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/13, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2021 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Eva Tárczyová, nar. 6. 1. 1986, bytom: Záhradná 193/13, 076 43 Čierna nad Tisou v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K012791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušana Bucherová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 34, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/332/2020 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/332/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/332/2020 zo dňa 3. novembra 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Dušana Bucherová, nar. 04.09.1988, bytom Hlinkova 34, 040 01 Košice, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo Zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady
konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Dušana Bucherová, nar. 04.09.1988, bytom Hlinkova 34, 040 01 Košice sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Dušana Bucherová, nar.
04.09.1988, bytom Hlinkova 34, 040 01 Košice zrušuje.
V Košiciach, dňa 10. marca 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K012792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania na predaj spoluvlastníckeho podielu
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, správca
úpadcu Július Daniel, nar.: 29.12.1978, bytom: Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce, vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná vo
všeobecnej podstate úpadcu (OV č. 194/2020 zo dňa 08.12.2020): spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36 na parcele
reg. „C“ č. 27/1 – druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 330 m2, zapísaná: LV č. 362 k.ú. Helcmanovce.
Podmienky ponukového konania:
1. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti je vo výške 170,00. V druhom kole je
záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 170,00 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku buď:
a. v zalepenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 32OdK/311/2020“
b. do elektronickej schránky správcu podpísané zaručeným elektronickým podpisom
v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK36
8360 5207 0042 0650 5694, vedenom v mBank, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca predloží víťaznú ponuku zabezpečenému veriteľovi na schválenie v lehote 5 dní od vyhodnotenia
kola. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa schválenia
víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške
kupujúci.
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
spravca.molcanyi@gmail.com alebo na tel. č. +421 905 647 435.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K012793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánov 1283 / 6, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/360/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Miroslav
Miškovič, nar.: 13.02.1957, bytom: Saleziánov 6, 071 01 Michalovce, sp.zn.: 32OdK/360/2020 vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej podstate
úpadcu (OV č. 9/2021 zo dňa 15.01.2021):
Hnuteľná vec: popis: Motorové vozidlo Škoda Felícia, ev.č. MI523DY, tmavozelená, VIN:TMBEFF613Y0287392,
výlučné vlastníctvo úpadcu, súpisová hodnota nezistená.
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1.
2.
3.
a.
b.

V prvom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 300,00 €.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku buď:
v zalepenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 32OdK/360/2020“
do elektronickej schránky správcu podpísané zaručeným elektronickým podpisom

v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kancelárie správcu. Lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po zverejnení ponukového kola. Ponuka, ktorá
nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní. V prípade, ak záujemca
neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené
s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K012794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/7/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Valéria Goroľová, narodená: 11.08.1985, bytom: Sliepkovce 43, 072 37
Sliepkovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č. k.: 26OdK/7/2021, týmto oznamuje,
že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, 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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K012795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajčan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 754 / 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/45/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Ing. Anton Rajčan , narodený: 17.12.1972, bytom: Pustupimská
19, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu Čajakova 5, 040 01 Košice v pracovných dňoch
Po-Pia od 09,30 hod. do 15,30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo emailom na adrese: simova @ aksimova.sk .
JUDr.Erika Šimová, správca

K012796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajčan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 754 / 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/45/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Ing. Anton Rajčan , narodený: 17.12.1972, bytom: Pustupimská
19, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov, v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK67 1100 0000
0026 2606 4099
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Erika Šimová, 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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K012797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Denisa Mikulová, nar.: 03.01.1976, trvale bytom: Helmecká 29/7, 076 16
Zemplínsky Klečenov, vedenej na Okresnom súde Košice I, sp.zn.: 31K/34/2016, správca úpadcu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, v súlade
s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
p.č. Veriteľ
1
Poštová banka, a.s.
2
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
3
Slovenská sporiteľňa, a.s.
4
Prima banka Slovensko, a.s.*
5
Consumer Finance Holding, a.s.
PO LEHOTE
6
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
7
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.

IČO
31 340 890
31 335 004
00 151 653
31 575 951
35 923 130

Celková zistená suma
3 773,26 Eur
30 042,64 Eur
17 680,39 Eur
17 811,48 Eur
17 787,06 Eur

35 792 752 2 657,71 Eur €
47 030 691 350,12 Eur

Podiel v %
4,26
33,90
19,95
18,44
20,07

Suma na účel uspokojenia
339,02
2 699,28
1 588,55
1 468,11
1 598,14

3,00
0,40

238,79
31,46

POUČENIE: V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu výťažku je
možné nahliadať, pričom termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť mailom na: j.paskova@bankruptcy.sk.
Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na upl
VÝZVA: Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na mailovú adresu správcu uvedenú vyššie
správcovi oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku plniť.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253 / 72, 040 01 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/344/2020 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/344/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ivan Roháč, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/344/2020 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu:
Stanislav Dávid, narodený: 22.09.1990, bytom: Popradská 72, 040 01
Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice (ďalej
ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Stanislav Dávid, narodený:
22.09.1990, bytom: Popradská 72, 040 01 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, končí.

V Košiciach, dňa 10.3.2021
JUDr. Ivan Roháč

K012799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1 ,040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj
Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu,
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1 a 2 za najvyššiu ponúknutú cenu.
P. Druh
č. pozemku
1. Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera
v m2

Okres

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

487

Michalovce

Malčice

Malčice

191

69

1/1

900,95

484

Michalovce

Malčice

Malčice

191

70

1/1

895,40

2.
Záhrada

Spolu: 1.796,35 EUR
Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
kontakt : 0905 647 948.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 26OdK/280/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou, do elektronickej schránky správcu, alebo osobne doručiť
do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 12:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
vedeného v SLSP a.s. Košice, IBAN: SK92 0900 0000 0051 6789 2955, variabilný symbol: 262802020 najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 12:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
Úspešný záujemca hradí zo svojich prostriedkov správny poplatok za katastrálne konanie.
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V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 10.03.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K012800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Vojakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 316/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1990
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2020
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 10.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Vojakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 316/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1990
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Veronika Vojakovičová, nar. 14.10.1990, trvale
bytom Rožňavská 316/ 9, 040 11 Košice (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 10.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máliková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 447, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1983
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Adriana Máliková, nar.: 14.02.1983, bytom: Ochtinská 447, 049 32
Štítnik oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 30OdK/5/2021, že dlžník
nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K012803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 230, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/383/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/383/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K012804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várady Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 647 / 19, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Gabriel Várady, nar.: 18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19,
048 01 Rožňava oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/5/2021, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K012805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčik Dionýz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763 / 14, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/591/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/591/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty JUDr. Juraj Gavalčin, podľa §76 ods.1, ZKR, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Dionýz Slepčík, nar.: 05.09.1968, bytom: Dvorkinova 763/14, 040 22 Košice, občan SR. Preskúmaním pomerov
dlžníka v súlade s ustanovením §166 písm. i, ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca zverejňuje zistený majetok dlžníka, pohľadávka z účtu,
(vedenom v Tatra banke, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930), finančné
prostriedky v celkovej výške 1 844,25 Eur, ktoré boli zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty ku
dňu zverejnenia.
Všeobecná podstata : 1844,25 Eur
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K012806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčik Dionýz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763 / 14, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/591/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/591/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Dionýz Slepčík, nar.: 05.09.1968, bytom: Dvorkinova 763/14, 040 22
Košice, občan SR, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si uplatnil prihláškou pohľadávky
svoje práva veriteľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO:
31701914, v celkovej sume : 107,86 Eur.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K012807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VSS Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 82 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 599 140
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2011 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , VSS Trading, s.r.o. Južná trieda 82, 040 01 Košice, ICO: 36 599 140,
sp.zn. 32K/12/2011, v súlade so záväzným pokynom oddeleného veriteľa J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej
banky, ako príslušného orgánu ohľadne speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu tvoriaceho
oddelenú podstatu zo dňa 25.10.2013 a ust. § 92 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení ,
ponúka v 5.kole na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci oddelenú podstatu (súpis majetku
uverejnený v Obchodnom vestníku 182/2013 dňa 20.09.2013) a to nasledovne :
Súbor zásoby – Rošty . Hnuteľné veci sa predávajú ako jeden súbor. Spôsob speňažovania týchto vecí sa
uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom neprimerane nízku ponuku môže príslušný orgán odmietnuť.
Lehota na predkladanie ponúk je do 26.03.2021 do 15,30 hod. na adresu sídla správcu –JUDr.Erika Šimová,
správca, Čajakova 5, 040 01 Košice.
Náležitosti ponuky:
1.Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
32K/12/2011–NEOTVÁRAŤ – rošty“.
2.Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.
3.Ponuka musí mať nasledujúci obsah:
- označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov
meno, priezvisko, bydlisko,
- označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v tomto oznámení ,
- návrh kúpnej ceny + DPH,
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- fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie
záujemcu, v prípade úspešného záujemcu je ten povinný predložiť pri podpise kúpnej zmluvy originál výpisu nie
starší ako 30 dní,
- doklad preukazujúci zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100 % na účet č. SK8109000000000660816865 vedený
v SLSP, a.s. (výpis z účtu),

·

pôsob vrátenia kúpnej ceny v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,

·

prehlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky a súhlas so spracovaním osobných údajov
,

·

ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.

Vyhodnotenie ponúk:
- správca vyhodnotí ponuky a vyhotoví sa o tom úradný záznam do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk ,
- víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaný na zvýšenie ponúk. V takom prípade
sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu
- v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
- neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v
lehote najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
- kúpnu zmluvu je povinný úspešný záujemca uzavrieť so správcom do 5 dní odo dňa oznámenia výsledku
ponukového konania. V prípade, ak do uvedenej lehoty neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, zložená záloha na
kúpnu cenu prepadne v prospech konkurzu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje
náklady do 5 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť po dohode so správcom v sídle úpadcu, záujemca svoj
záujem o obhliadku predloží správcovi emailom dva dni vopred na adresu: simova@aksimova.sk. Pri obhliadke
záujemcovia sú povinní dodržiavať platné opatrenia súvisiace s COVID 19.
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JUDr.Erika Šimová, správca

K012808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Vejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/378/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/378/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
Popis majetku
súp.zložky
1

2

Typ

Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 12320, Nehnuteľný 286,54 €
k.ú. Nižná Úvrať, okres Košice IV, obec
Košice-Vyšné Opátske, parc.č. 1494/35,
(reg.C), druh pozemku: záhrada, 745 m²
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 12320, Nehnuteľný 36,- €
k.ú. Nižná Úvrať, okres Košice IV, obec
Košice-Vyšné Opátske, parc.č. 1495/4,
(reg.C), druh pozemku: ostatná plocha,
117 m²

Vlastník

Výška
spoluvlast.
podielu
Alexander 1/26
Vejčík

Deň
zápisu

Dôvod zápisu Poznámka

Alexander 1/26
Vejčík

20.2.2021 Majetok
vo
vlastníctve
úpadcu

20.2.2021 Majetok
vo
vlastníctve
úpadcu

V Košiciach 5.3.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K012809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/36/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/36/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s §167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
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Parcela registra "E": Zastavané plochy a nádvoria
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

1/40

Deň vydania: 15.03.2021
800,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
2.
Parcela registra "E": Záhrad
Parcelné číslo: 1560/1
Výmera: 263 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

1.000,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
3.
Orientačné a popisné číslo: 463
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

V Košiciach 09.03.2021

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K012810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Roláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1448/23, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/249/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/249/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 31OdK/249/2019 zo dňa 27.05.2019 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Daniela Roláková, narodená: 26.11.1983, bytom: Ždiarska 1448/23, 040 12 Košice - Nad Jazerom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.03.2021

zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, Košice 040 01, Slovenská
republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu
a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných
úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2019 dňa 31.05.2019, pričom v
zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 01.06.2019.
Správca, Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1424, zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. V zmysle uvedených skutočností správca oznamuje, že v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Daniela Roláková, narodená: 26.11.1983, bytom: Ždiarska 1448/23, 040 12
Košice - Nad Jazerom, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, ktorý možno speňažiť v konkurze, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.:
31OdK/249/2019 zo dňa 27.05.2019, na majetok dlžníka: Daniela Roláková, zrušuje.

V Košiciach, dňa 29.01.2021

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty
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