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K000883
Spisová značka: 27K/44/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29. augusta 5, 811 08
Bratislava, IČO: 47 154 586 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29.
augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 154 586 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29. augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 154
586 predbežného správcu : I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,so sídlom kancelárie Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, S 1436, IČO: 36865265
II.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia
do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K000884
Spisová značka: 27K/27/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SLOVRAEL, s. r. o., so sídlom Košická 56, Bratislava,
IČO: 35 801 719, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVRAEL, s. r. o., so sídlom Košická 56,
Bratislava, IČO: 35 801 719 takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SLOVRAEL, s. r. o., so sídlom Košická 56, 821 01
Bratislava, IČO: 35 801 719.
II.

Súd konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Viera Kubicová, S 272, so sídlom kancelárie Záhradnícka
68, 821 08 Bratislava.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky podľa § 28 a 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt,
bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a
orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
27k/27/2020
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).
VII.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

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

2.
Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže na základe článku 5 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
3.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. 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.
4.
Podľa § 28 ZKR: (1)Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou.(2)Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (3)Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (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 sa na zabezpečovacie právo neprihliada. (5)
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. (6) Doručenie prihlášky
27k/27/2020
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (7)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. (8) 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.
5.
Podľa § 29 ZKR: (1) 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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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právny dôvod vzniku pohľadávky, d)poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)celková suma
pohľadávky, f)podpis.(2)Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (3)V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (4)Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (5)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. (6)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. (7)K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (8)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. (9)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.
27k/27/2020
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. (10) Odsek 9 sa
použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu
určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
6.
Podľa § 199 ods. 9 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.
7.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K000885
Spisová značka: 27K/7/2019
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - veriteľa: 1. GAOL Energy Slovakia, s.r.o., so sídlom
Družstevná 34/65, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 45 928 312, zast: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776, 2. Final GB, s.r.o., so sídlom Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, IČO: 46 038
833, zast. Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776 o návrhu
správcu na predĺženie lehoty na zostavenie súpisu majetku dlžníka: Retail Projects, s.r.o., so sídlom Šancova 48, 811
05 Bratislava, IČO: 47 185 724, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie
8/A, 811 02 Bratislava, S 1633 takto
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku úpadcu o 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000886
Spisová značka: 33K/25/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Kristián Baksha, nar.: 26.05.1995, bytom Pri štadióne
954/15, 900 21 Svätý Jur, občan Ukrajiny, pobyt povolený v SR č. RYO245426, zastúpený: Petrom Peniaškom, nar.:
24.08.1955, r.č.: XXXXXX/XXXX, č. OP: EB 743744, bytom Potočná 1805/9, 900 01 Modra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Air Cargo Global, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 921 04 Bratislava, IČO: 44 659
237,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Air Cargo Global, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 921 04
Bratislava, IČO: 44 659 237.
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K000887
Spisová značka: 2OdK/574/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Muco, nar. 23. 04. 1979,
trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, obchodné meno - Peter Muco, s miestom podnikania
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO - 43502946, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Muco, nar. 23. 04. 1979, trvale bytom Paseka
626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, obchodné meno - Peter Muco, s miestom podnikania Paseka 626/1, 976 67
Závadka nad Hronom, IČO - 43502946.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Gabriela Muránska Matušková, so sídlom kancelárie ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S680.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.

Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000888
Spisová značka: 2OdK/575/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ľubomír Šveda, nar. 25. 04. 1960,
trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Ľubomír Šveda, s miestom
podnikania Bernolákova 5999/26, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 44530455, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ľubomír Šveda, nar. 25. 04. 1960, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Ľubomír Šveda, s miestom podnikania
Bernolákova 5999/26, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 44530455.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Recovery Solutions, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen, zn.: S1934.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000889
Spisová značka: 2OdK/576/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Martin Tuhársky, nar. 03. 01.
1985, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Martin Tuhársky, s miestom podnikania D. Ertla
1450/11, 960 01 Zvolen, IČO - 43697771, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Martin Tuhársky, nar. 03. 01. 1985, trvale bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Martin Tuhársky, s miestom podnikania D. Ertla 1450/11, 960 01
Zvolen, IČO - 43697771.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é 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

10

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1823.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000890
Spisová značka: 2OdK/577/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Renata Oračková, nar. 01. 02.
1966, trvale bytom Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Renata Oračková, nar. 01. 02. 1966, trvale bytom
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Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1777.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000891
Spisová značka: 2OdK/578/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Margita Zsírosová, nar. 01. 03.
1991, trvale bytom K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota, na korešpondenčnej adrese Družstevná 118/27,
980 02 Jesenské, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
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rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Margita Zsírosová, nar. 01. 03. 1991, trvale bytom K.
Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota, na korešpondenčnej adrese Družstevná 118/27, 980 02 Jesenské.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie 29. augusta
31, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1604.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000892
Spisová značka: 2OdK/579/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Barnabáš Radič, nar. 06. 06.
1949, trvale bytom Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
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71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Barnabáš Radič, nar. 06. 06. 1949, trvale bytom
Nová štvrť 750/63, 980 55 Klenovec.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1568.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
a)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000893
Spisová značka: 2OdK/580/2020
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Vaculčiak, nar. 19. 05. 1977,
trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno - Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka
468/4, 985 11 Halič, IČO - 47656930, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Vaculčiak, nar. 19. 05. 1977, trvale bytom
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno - Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985
11 Halič, IČO - 47656930.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1930.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K000894
Spisová značka: 2OdK/581/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - 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, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - 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.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01
Lučenec, zn.: S1153.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
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dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K000895
Spisová značka: 30K/6/2020
Spisová značka : 30K/6/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa: CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089,
proti dlžníkovi: Terminal South s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 11.01.2021 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Košice I, pracovisko ul. Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18b posch.: 1
je z r u š e n é z dôvodu zhoršenia sa pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19 na základe uznesenia vlády SR
č. 808/2020 z 31.12.2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu do 24. januára 2021.
Nový termín pojednávania bude oznámený.

v z. JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Okresný súd Košice I, dňa 04.01.2021
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 4.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000896
Spisová značka: 32K/4/2020
OZNAM
Spisová značka: 32K/4/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
EDITION KOŠICE s.r.o.
proti dlžníkovi:
Enzo F s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám o z n a m u j e m e , že pojednávanie určené na deň 13.1.2021

o 11,15 hod. na
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Okresnom súde Košice I, Tichá 21, v miestnosti č. dv.
1.
31.12.2020

18/B

Deň vydania: 11.01.2021

posch. 1

je zrušené z dôvodu epidemiologickej situácie a prijatého Uznesenia vlády SR č. 808/2020 zo dňa

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Okresný súd Košice I, dňa 4.1.2021

Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
Okresný súd Košice I dňa 4.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000897
Spisová značka: 32K/25/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Brucker, nar. dňa
12.11.1962, trvalý pobyt Komenského 6, 949 01 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom
kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto
rozhodol
I. Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým
zakazuje Matejovi Bruckerovi, nar. dňa 24.11.1989, trvalý pobyt Komenského 2014/6, 949 01 Nitra, predať, darovať,
previesť na inú osobu, zaťažiť záložným právom, dať do prenájmu a podnájmu
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. ú. Zobor, zapísané v Katastri
nehnuteľností Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru na LV č. 3686, parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, parc. č. 4710/11, orná pôda o výmere 800 m2, v podiele 1/1
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. ú. Zobor, evidovanú v Katastri
nehnuteľností Okresného úradu v Nitre, odboru katastrálneho, na LV č. 3383, parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, parcela č. 4710/20, orná pôda o výmere 352 m2 v podiele 1/11 k celku
až do speňaženia uvedených nehnuteľností správcom konkurznej podstaty v konkurze vedenom na OS Nitra pod sp.
zn. 32K 25/2013.
II. Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým
zakazuje Miroslavovi Kollárovi, nar. dňa 14.01.1979, trvalý pobyt Poľná 3607/34B, 949 01 Nitra - Mlynárce, predať,
darovať, previesť na inú osobu, zaťažiť záložným právom, dať do prenájmu a podnájmu
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Detva, obec Hriňová, kat. ú. Hriňová, zapísané v katastri
nehnuteľností Okresného úradu, katastrálneho odboru v Detve, na LV č. 4243, parcely registra "C" KN
parc. č. 14614/1, trvalé trávne porasty vo výmere 1548 m2
parc. č. 14615/1, orná pôda vo výmere 4105 m2
parc. č. 14616, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2799 m2
parc. č. 14617, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2
dom so súp. č. 1134 na parc. č. 14616
až do speňaženia uvedených nehnuteľností správcom konkurznej podstaty v konkurze vedenom na OS Nitra pod sp.
zn. 32K 25/2013.
Poučenie:
Proti neodkladnému opatreniu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť,
a to do 30 dní, odkedy mu bolo uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia doručené inak ako zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku. Odvolanie sa podáva na súd prvej inštancie.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
ďalej CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Nitra dňa 4.1.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K000898
Spisová značka: 2OdK/372/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Mazur, nar. 24.09.1970, Dlhá 231/7, 093 01 Vranov
nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marek Mazur - M-PLUS, IČO: 40 555 933, s miestom
podnikania Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné,
Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Mazur, nar. 24.09.1970, Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad
Topľou,
II.

ustanovuje: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 30.11.2020 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1511/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 10.12.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000899
Spisová značka: 2K/17/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Baron, nar.
13.11.1964, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Peter Baron, nar. 13.11.1964, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov, po splnení
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej a všeobecnej podstaty zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 4.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000900
Spisová značka: 38OdK/524/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Zuzana Luteránová, rod. Iliašová, nar. 24.08.1979, trvale
972 02 bytom Opatovce nad Nitrou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zuzana Luteránová, rod. Iliašová, nar. 24.08.1979, trvale 972 02 bytom
Opatovce nad Nitrou.
II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
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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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi B.F.B.
správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36832006, značka
správcu S1220, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 1108/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 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 § 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
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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. 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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000901
Spisová značka: 38OdK/526/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marie Komorová, rod. Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale
bytom 4. apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marie Komorová, rod. Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale bytom 4. apríla 3/8,
972 43 Zemianske Kostoľany.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1116/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000902
Spisová značka: 38OdK/528/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra
Jilemnického 991/25, 018 51 Nová Dubnica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického 991/25, 018 51
Nová Dubnica.
II. Ustanovuje správcu TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452,
značka správcu S1969.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi TPS Trustees,
k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu S1969, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1118/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
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prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000903
Spisová značka: 38OdK/530/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marcela Slivková, rod. Ilovská, nar. 01.03.1976, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

bytom 018 63 Ladce, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marcela Slivková, rod. Ilovská, nar. 01.03.1976, trvale bytom 018 63 Ladce.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S258.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Ján
Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1123/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
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sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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 § 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
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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. 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 Trenčín dňa 4.1.2021
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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000904
Spisová značka: 38OdK/532/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Emília Párčiová, rod. Kariková, nar. 12.10.1970, trvale
bytom 916 16 Hrachovište 299, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Emília Párčiová, rod. Kariková, nar. 12.10.1970, trvale bytom 916 16
Hrachovište 299.
II. Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162, značka správcu S1893.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Bankruptcy and
recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162,
značka správcu S1893, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1122/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
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 § 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. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000905
Spisová značka: 38OdK/534/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale
bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18,
020 01 Púchov.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1531.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Xénia
Hofierková so sídlom kancelárie Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo
výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1129/2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000906
Spisová značka: 38OdK/525/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Tomáš Orel, nar. 23.08.1986, trvale bytom Majerníková
765/2, 972 51 Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Orel s miestom podnikania Majerníková 765/5,
972 51 Handlová, IČO 45 510 482, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 84, Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Orel, nar. 23.08.1986, trvale bytom Majerníková 765/2, 972 51 Handlová,
podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Orel s miestom podnikania Majerníková 765/5, 972 51 Handlová, IČO 45
510 482.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S485.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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
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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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Alojz Žitník
so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1110/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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
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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 § 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

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. 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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000907
Spisová značka: 38OdK/527/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ing. Samuel Grman, nar. 22.03.1968, trvale bytom
Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84, Kancelária
CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Samuel Grman, nar. 22.03.1968, trvale bytom Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S285.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
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VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Jozef
Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1112/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000908
Spisová značka: 38OdK/529/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom Krátka ulica
2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 84, Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom Krátka ulica 2030/9, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1369.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
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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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1119/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
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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 § 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
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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.
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. 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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000909
Spisová značka: 38OdK/531/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Dominik Hambalko, nar. 19.03.1990, trvale bytom
Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, podnikajúci pod obchodným menom Dominik Hambalko s miestom
podnikania Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 48 160 431, zast. Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84, Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika
20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dominik Hambalko, nar. 19.03.1990, trvale bytom Slatinská 1333/6, 957 01
Bánovce nad Bebravou, podnikajúci pod obchodným menom Dominik Hambalko s miestom podnikania Slatinská
1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 48 160 431.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1691.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1124/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
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zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K000910
Spisová značka: 38OdK/533/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Michal Bartoš, nar. 04.07.1973, trvale bytom Štefánikova
810/3, 02 001 Púchov, podnikajúci pod obchodným menom Michal Bartoš s miestom podnikania Štefánikova 810/3,
02 001 Púchov, IČO 33 485 526, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 84, Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Bartoš, nar. 04.07.1973, trvale bytom Štefánikova 810/3, 02 001
Púchov, podnikajúci pod obchodným menom Michal Bartoš s miestom podnikania Štefánikova 810/3, 02 001 Púchov,
IČO 33 485 526.
II. Ustanovuje správcu SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. 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.
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.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. 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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi SKKS, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 1128/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
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zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b 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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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 § 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. 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
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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 Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000911
Spisová značka: 40K/5/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti
DUNAJINTERTRANS s.r.o. so sídlom Na Chmeľnici 1727/18, 972 01 Bojnice, IČO 47 003 022, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť DUNAJINTERTRANS s.r.o. so sídlom Na Chmeľnici
1727/18, 972 01 Bojnice, IČO 47 003 022, uznesením č.k. 40K/5/2020-84 zo dňa 8.12.2020 zastavil konkurzné
konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020.
Okresný súd Trenčín dňa 4.1.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K000912
Spisová značka: 38K/17/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti UNIFUN s. r. o. so sídlom Mala
Okružná 943/6, 958 01 Partizánske, IČO 44 229 470, práv. zast. advokátom Mgr. René Nguyen so sídlom
Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
UNIFUN s. r. o. so sídlom Mala Okružná 943/6, 958 01 Partizánske, IČO 44 229 470, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
UNIFUN s. r. o. so sídlom Mala Okružná 943/6, 958 01 Partizánske, IČO 44 229 470.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje Ing. Darina Vozárová so sídlom kancelárie Obrancov mieru 346/4,
018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1960.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/17/2020. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zák. č. 7/2005 Z.z.)). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č.
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa
podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci
deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000913
Spisová značka: 38K/9/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť PREDOMOV,
s.r.o. v konkurze so sídlom Švermova 1612/23, 911 05 Trenčín, IČO 47 507 837, práv. zast. JUDr. Marek Pavlík,
advokát so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu
S1571, o výmene správcu takto
rozhodol
I. Obchodná spoločnosť Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571sa odvoláva z funkcie správcu.
II. JUDr. Lucia Daňová, so sídlom Potočná 66, 972 51 Handlová, značka správcu S1987 sa ustanovuje do funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000914
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Helena Ježová, nar.
07.12.1958, Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/12/2016 - 219 zo dňa 26.11.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 03.12.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2020.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.12.2020
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Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K000915
Spisová značka: 25K/17/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Jarabik, nar. 28.11.1970, Kátlovce
42, 919 55 Kátlovce, správcom ktorého je Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, 920 01
Hlohovec, uznesením č. k. 25K/17/2015 - 307 zo dňa 26.11.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
03.12.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 22.12.2020.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.12.2020
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K000916
Spisová značka: 25K/38/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Alexander Šustek, nar. 08.12.1953,
zomr. 22.08.2016, naposledy bytom Na Drahách 584, 908 71 Moravský Svätý Ján, ktorého právnym nástupcom je:
Slovenská republika v mene ktorej koná Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, Trnava, správca úpadcu: JUDr. Štefan
Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica, uznesením č. k. 25K/38/2015 - 257 zo dňa 26.11.2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.12.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2020.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.12.2020
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K000917
Spisová značka: 25OdK/381/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Bartovičová, narodená 13.05.1981,
trvale bytom Ulica Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Oľga Bartovičová, IČO:
43 303 897, s miestom podnikania Nobelová 7, 917 01 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
04.10.2006, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Bartovičová, narodená 13.05.1981, trvale bytom Ulica
Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 35
332 590, značka správcu: S31.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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.
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.
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 náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.12.2020, vedený pod položkou registra 1210/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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 rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 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 TRNAVA dňa 04.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

74

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

K000918
Spisová značka: 25OdK/382/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominika Biharyová, narodená 19.08.1992,
trvale bytom Novoutvorená 600/6, 922 03 Vrbové, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominika Biharyová, narodená 19.08.1992, trvale bytom
Novoutvorená 600/6, 922 03 Vrbové.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 48 003 506, značka správcu: S1765.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
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.
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.
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.
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 náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.12.2020, vedený pod položkou registra 1212/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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 rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, 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.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 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 TRNAVA dňa 04.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K000919
Spisová značka: 9OdK/201/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Vlastimil Strkáč, nar. 15.01.1980, trvale bytom
Višňové 850, 013 23 Višňové, do 04.05.2016 podnikajúci pod obchodným menom Vlastimil Strkáč, s miestom
podnikania: Višňové 850, 013 23 Višňové, IČO: 46 164 537, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vlastimil Strkáč, nar. 15.01.1980, trvale bytom Višňové 850,
013 23 Višňové.
II.
908 952.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, IČO: 37

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
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dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom
kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, IČO: 37 908 952 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 22.12.2020 a vedený pod
položkou registra 1028/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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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 4.1.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K000920
Spisová značka: 9OdK/202/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto
Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok, korešpondenčná adresa: Malužiná 102, 032 34 Malužiná, do 31.01.2018
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Lištiak, s miestom podnikania J. Kollára 705/7, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 50 951 220, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský
Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok.
II.
333 908.

Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46

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 zbavuje 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.12.2020 a vedený pod
položkou registra 1034/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 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 4.1.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K000921
Spisová značka: 9K/4/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: esp dk, s. r. o., so sídlom Západ
1843/51, 028 01 Trstená, IČO: 47 420 022, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436, v časti o návrhu
správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Vyhlásený konkurz na majetok úpadcu súd

uznáva za malý.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K000922
Spisová značka: 1OdS/4/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Molitorisová, nar. 26.04.1976, trvale bytom Raková
750, 023 51 Raková, správcom ktorého je: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01
Martin, IČO: 40 302 016, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi
určuje
splátkový
kalendár, na základe ktorého je
povinný zaplatiť počas nasledujúcich piatich rokov v lehotách podľa § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, každému jeho
nezabezpečenému veriteľovi 60 % z pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a
zákona č. 7/2005 Z. z.).
II.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom určeným dlžníkovi uspokojené, vrátane dlhov,
ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
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mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to 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.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K000923
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744, uznesením 5K/2/2017-1846 zo dňa 7.12. 2020 zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1.1. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K000924
Spisová značka: 10OdK/45/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janette Kubáňová, nar. 16.11.1978, trvale bytom Bystrická
cesta 1921/58, 034 01 Ružomberok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Janette Kubáňová, nar. 16.11.1978, trvale bytom Bystrická
cesta 1921/58, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin,
značka správcu: S1486.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
23.12.2020, vedený pod položkou registra 1031/2020, 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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K000925
Spisová značka: 7K/3/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení pojednávania a nariadení nového termínu pojednávania
Spisová značka: 7K/3/2020
vo veci navrhovateľa - veriteľa:
SAGELEY s.r.o., so sídlom Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 52 141 349
Dlžník:
Twentyfour seven, s.r.o., so sídlom B.S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina,
IČO: 46 397 574
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
Okresný súd Žilina s poukazom na prijaté opatrenia uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12. 2020
ruší termín pojednávnia, ktorý bol nariadený na deň 22.1. 2021 a nariaďuje pojednávanie na deň 29.1. 2021 o10.00
hod č.p.m. 6/prízemie.
V Žiline, 4.1. 2021

Sudca: JUDr. Ing. Katarína Muráriková

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K000926
Spisová značka: 7K/3/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 7K/3/2020
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
SAGELEY s.r.o., so sídlom Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52 141 349
Dlžník:
twentyfour seven, s.r.o., so sídlom B.S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina,
IČO: 46 397 574
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predvolávame Vás na pojednávanie na deň 29.1. 2021 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 6, 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).
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!
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
V Žiline, dňa 4.1. 2021
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K000927
Spisová značka: 3K/23/2016
Zrušenie termínu schôdze veriteľov zvolanej na 19.01.2021 o 10.00 hod.
a
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov na 16.03.2021 o 10.00 hod.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/23/2016 na majetok úpadcu Matej
Veselovský, nar. 28.09.1987, bytom Ružomberok Vám súd oznamuje, že schôdza veriteľov, ktorá je zvolaná na deň
19.01.2021 o 10:00 hod. č.dv. 106 Okresného súdu Žilina, sa ruší z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na
území Slovenskej republiky a súd týmto zvoláva novú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.03.2021 o 10.00
hod, ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného súdu Žilina č.dv. 106, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov začne o 9:50 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradne osvedčený.

Okresný súd Žilina dňa 7.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K000928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav KOLLÁRIK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/345/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/345/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Branislav
KOLLÁRIK, dátum narodenia: 12.07.1964 s miestom trvalého pobytu: Mierová 21, 827 05 Bratislava, štátny občan
Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 4. januára 2021
Monika Martonová, správca

K000929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav KOLLÁRIK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/345/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/345/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Branislav
KOLLÁRIK, dátum narodenia: 12.07.1964 s miestom trvalého pobytu: Mierová 21, 827 05 Bratislava, štátny občan
Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 4. januára 2021
Monika Martonová, správca
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K000930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mramorová 10298/3, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/238/2019 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/238/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť

1. OV č. 153/2019 zo dňa 09.08.2019 zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurz na majetok dlžníka
a ustanovení správcu.
2. 11/2019 – dlžník na základe osobného stretnutia poskytol informáciu, že v obci Lipové sa nachádza
rodinný dom stále evidovaný na otca dlžníka Jána Marušiaka, ktorý zomrel v roku 2000. Nehnuteľnosť
nebola predmetom dedičského konania.
3. 11/2019 - OS Komárno poskytol informáciu, že dedičské konania po otcovi dlžníka bolo zastavené pre
nemajetnosť.
4. 12/2019 – na OS Komárno správcom podaný Podnet na začatie dodatočného konania o dedičstve po
poručiteľovi (otcovi dlžníka)
5. 04-07/2019 komunikácia s notárom a dlžníkov v dedičskej veci po porušiteľovi dlžníka.
6. 07/2019 – dlžník predložil uznesenie o dedičstve.
7. OV č. 137/2020 zo dňa 17.07.2020 zverejnený súpis všeobecnej podstaty - nehnuteľnosti na LV č. 179 v
k. ú. Lipové
8. OV č. 170/2019 zo dňa 03.09.2020 zverejnené 1. kolo ponukového konania - podiel dlžníka na
nehnuteľnostiach na LV č. 179 v k.ú. Lipové. Najvyššia ponuka 231 EUR bola odmietnutá.
9. OV č. 182/2020 zo dňa 22.09.2020 zverejnené 2. kolo ponukového konania - podiel dlžníka na
nehnuteľnostiach na LV č. 179 v k.ú. Lipové. Najvyššia ponuka 1700 EUR bola prijatá.
10. 11/2020 – podpis kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetu predaja.
11. 12/2020 doručené rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva.
12. OV č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020 zverejnené oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

II.
Rozvrhová časť

13. Zoznam a špecifikácia nákladov konkurzu:
P.č.
1
2
3
4
5
6
SPOLU

veriteľ
Správca
Správca
Správca
Tatra banka, a.s.
Správca
OS BAI

právny dôvod
doplatok odmeny z preddavku vrátane DPH
náklady speňaženia (notárske overenie podpisu na kúpnej zmluve 4x)
paušálna náhrada nákladov za vedenie konkurzu (17x30 + DPH)
bankové poplatky
odmena zo speňaženia § 20 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. + DPH
súdny poplatok 0,2% z výťažku

suma v EUR
100,00
12,05
612,00
10,49
289,92
3,00
1027,46
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14. Suma určená na uspokojenie:
Uspokojenie veriteľov
Suma výťažku
Náklady konkurzu
Suma určená na uspokojenie

EUR
1 700,00
1 027,46
672,54

15. Rozvrh:
Veriteľ prihlásenej pohľadávky
Blackside, a.s., IČO: 48191515
Poštová banka, a.s. IČO: 31340890
PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45322571
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874
Spolu

Zistená suma pohľadávky v EUR
116,31
77,88
74,93
304,81
573,93

Výška uspokojenia v EUR
116,31
77,88
74,93
304,81
573,93

16. VÝZVA: Správca vyzýva veriteľov, ktorí neoznámili inkasné údaje, aby písomne poštou s overeným
podpisom alebo do elektronickej schránky správcu so zaručeným elektronickým podpisom oznámili
inkasné údaje ( číslo účtu v tvare IBAN, prípadne variabilný symbol), na splnenie rozvrhu výťažku.
K000931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/118/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167q ods. 3 v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR“) ponúka:
V 1. kole ponukového konania na predaj súbor majetku podliehajúci konkurzu, súpisová zložka por. číslo 1, iná
majetková hodnota, súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020,
(číslo záznamu K090016):
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný obchodný podiel Úpadcu: Obchodný podiel
vo veľkosti 100 % v obchodnej spoločnosti Produkcia a výroba, s. r. o., Piešťanská 5, 831 02 Bratislava, IČO:
44 928 882, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 60054/B.
Súpisová hodnota (aj mena): 500,00 EUR
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, podpis záujemcu a musí byť
doručená do kancelárie správcu v lehote. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje
(e-mail, telefón). Záujemca doručí ponuku poštou/osobne v zalepenej obálke alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu č. E0006172420, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom,
s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – MONIKA FARKAŠOVÁ – NEOTVÁRAŤ“.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Inkasné údaje pre zloženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu:
číslo bankového účtu správcu: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
VS: 23031978
informácia pre príjemcu: označenie záujemcu
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná. Záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom
obchodného podielu.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky a právo zrušiť ponukové konanie.
7. Bližšie podrobnosti o ponukovom konaní a majetku budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 02/50579561,
alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk.
·
·
·
4.

JUDr. Ján Polomský, správca

K000932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Tkáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 3195/10, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/496/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/496/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167q ods. 3 v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR“) ponúka:
V 1. kole ponukového konania na predaj súbor majetku podliehajúci konkurzu, súpisová zložka por. číslo 1, iná
majetková hodnota, súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa 22.12.2020,
(číslo záznamu K091184):
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný obchodný podiel Úpadcu: Obchodný podiel
vo veľkosti 100 % v obchodnej spoločnosti Carshift SK s. r. o., Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 46 553 398,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 82552/B.
Súpisová hodnota (aj mena): 500,00 EUR
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, podpis záujemcu a musí byť
doručená do kancelárie správcu v lehote. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje
(e-mail, telefón). Záujemca doručí ponuku poštou/osobne v zalepenej obálke alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu č. E0006172420, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom,
s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – MARCEL TKÁČIK – NEOTVÁRAŤ“.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Inkasné údaje pre zloženie
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu:
· číslo bankového účtu správcu: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
· VS: 20061976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· informácia pre príjemcu: označenie záujemcu
4. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná. Záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom
obchodného podielu.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky a právo zrušiť ponukové konanie.
7. Bližšie podrobnosti o ponukovom konaní a majetku budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 02/50579561,
alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk.
JUDr. Ján Polomský, správca

K000933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Osvald
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odeská 9335 / 47, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/536/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/536/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Antonín Osvald, nar. 17. 09. 1980, trv. byt.
Odeská 9335/47, Bratislava oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín od 10,00 do 16,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na email:
blspravca@gmail.com.
V Bratislave 4.1.2021

K000934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Osvald
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odeská 9335 / 47, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/536/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/536/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Antonín Osvald, nar. 17. 09. 1980, trv. byt.
Odeská 9335/47, Bratislava v týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598
9553.
V Bratislave 4.1.2021
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K000935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3189/49, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/264/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/264/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz sa končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

K000936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župné nám. 3, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 629 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení opätovne zvolanej prvej schôdze veriteľov úpadcu
Mgr. Matej Ambroz, správca úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO:
45 629 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, týmto zverejňuje
v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 453/2020 Z. z., v nadväznosti na obmedzenie slobody
pohybu a pobytu zákazom vychádzania, Oznámenie o zrušení opätovne zvolanej prvej schôdzi veriteľov,
ktorá sa mala konať v zmysle Oznámenia zverejneného v OV č. 246/2020 dňa 22.12.2020 dňa 15.01.2021
(piatok) o 10:00 hod. na adrese pôvodného sídla kancelárie správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 5.
Poschodie.
O novom termíne opätovného konania prvej schôdze veriteľov úpadcu bude správca informovať veriteľov
zverejnením Oznámenia v Obchodnom vestníku.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K000937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, (ďalej len Dlžník), v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) ponúka na
predaj v prvom ponukovom konaní na postúpenie za odplatu peňažnú pohľadávku dlžníka, ktorú tvorí súpisová
zložka majetku č. 3 uvedená v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 161/2020 z 20.08.2020 pod
č. K063448:
p.č. druh
3

súpisová
hodnota
Nevyplatený vyrovnací podiel v zatiaľ nezistenej výške v obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. 10222,80 €
IČO 46162089.
Dlžník: BEAUTY SERVICE, s.r.o., Pri kríži 3, 841 02 Bratislava, IČO 46162089.
Právny dôvod vzniku: Nevyplatený vyrovnací podiel podľa ustanovení § 150 ods. 1 a ods. 2, § 61 ods. 1, 2 a
3 Obch. Z. a čl. V ods. 1 písm. g) úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BEAUTY SERVICE s.r.o.
z 5.4.2013 z dôvodu zrušenia účasti spoločníka (dlžníka) v spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o., IČO
46162089 podľa §148 ods. 1 a 2 Obch. Z.z.
popis

Peňažná
pohľadávka

(ďalej len „Pohľadávka“).
Podmienky ponukového konania:
1. Pohľadávka sa ponúka na postúpenie bez tiarch na nich viaznucich, aj s príslušenstvom a všetkými
právami s nimi spojenými.
2. Správca nezodpovedá za vymožiteľnosť Pohľadávky.
3. Správca nezodpovedá za úplnosť a správnosť príslušných dokladov k Pohľadávke, najmä riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2019 a Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. .
4. Lehota na predkladanie ponúk je 12 dní od zverejnenia tohto oznamu.
5. Záujemca o Pohľadávku musí doručiť svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v zalepenej obálke s
viditeľným označením "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA" alebo do elektronickej schránky
správcu cez portál slovensko.sk s predmetom správy "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA". Ponuka
musí byť doručená správcovi najneskôr do 13:00 v dvanásty deň od zverejnenia tohto oznamu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu
SK09 8330 0000 0023 0150 2150 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX pred ukončením lehoty na predkladanie
ponúk.
7. Rozhoduje len najvyššia ponúknutá kúpna cena za Pohľadávku.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Ponuka musí obsahovať:
o jednoznačný návrh cenovej ponuky za Pohľadávku v EUR,
o označenie záujemcu pri záujemcovi fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
prípadne jeho IČO a DIČ, ak je pridelené; pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo
a IČO a DIČ,
o dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej
štatutárneho orgánu v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť,
o telefónne číslo a emailová adresa záujemcu,
o bankový účet záujemcu;
o doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu.
10. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná a nemožno ju po uplynutí
termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
11. Na ponuku, ktorá nebude doručená v stanovenej lehote, sa nebude prihliadať, ani keby bola podaná na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty.
12. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že jeden záujemca predloží viac ponúk na
ten istý predmet speňaženia, na jeho ponuky sa nebude prihliadať.
13. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa nebude prihliadať.
14. Výsledok ponukového konania oznámi správca len záujemcovi s najvyššou ponukou, a to do troch dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplynutia lehoty desať dní od skončenia ponukového konania, počas ktorej má dlžníkov príbuzný
v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
15. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na záujemcom uvedený bankový účet do 15 dní
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, správca je oprávnený uplatniť voči takémuto záujemcovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny.
16. Ak niektorá z oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 1 ZKR alebo podľa § 167r ods. 2 ZKR, správca ponukové
konanie zruší, resp. odmietne všetky ponuky podané v rámci ponukového konania a vráti zložené zálohy.
17. Správca si vyhradzuje zrušiť ponukové konanie v prípade, že Pohľadávka v priebehu ponukového konania
zanikne.
Upozornenie:
Súčasťou zmluvy o postúpení Pohľadávky bude i záväzok postupníka stať sa účastníkom vo všetkých otvorených
súdnych konaniach namiesto postupcu, resp. správcu ako navrhovateľa.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo
za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkanej Pohľadávky a podmienok ich postúpenia si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu na tel. č. 0917 143 361, príp. mailom na adrese spravca1584@gmail.com, alebo osobne
v kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob vo vopred dohodnutom čase.
5.1.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K000938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mattová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/149/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/149/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Bc. Stanislava Mattova, nar. 06.07.1987, trvale bytom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava (ďalej
len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2020 zo dňa
21.10.2020 (K075863).
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti TheBestCare s.r.o. so sídlom Medená 5, 811 02 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 102868/B (pôvodné obchodné meno: Aeditus 7.000,- €
s.r.o. do 28.10.2015)

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Stanislava Mattova – OBCHODNÝ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Tallerova 5, 811 02 Bratislava) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel Stanislava Mattova“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K000939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčič Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 308 / 3, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Polčič, nar. 02.01.1979, trvale bytom:
Vinohradnícka 308/3, 900 90 Dubová, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Pozemky:
Číslo súpisovej
zložky
1
2
3
4

Druh pozemku

Register

Orná pôda
Zastavaná plocha a
nádvorie
Lesný pozemok
Lesný pozemok

C

Výmera
/m2/
3458

Názov katastrálneho
územia
Pezinok
Budmerice

Číslo
LV
2322

Parcelné
číslo
2614/20

C

214

Pezinok

Budmerice

2322

2614/21

1/12

67,77 €

C
C

1901
15456

Pezinok
Pezinok

Budmerice
Budmerice

2322
2322

2616/14
2623/3

1/12
1/12

601,98 €
4 894,40 €

Okres

Súpisová hodnota
majetku
1/12
1 095,03 €

Podiel

Deň zápisu majetku do súpisu majetku: 05.01.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku: § 167h, ods. 1 ZKR – majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu

K000940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčič Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 308 / 3, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Polčič, nar. 02.01.1979, trvale bytom:
Vinohradnícka 308/3, 900 90 Dubová oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03
Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefčíková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/153/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/153/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Agneša Šefčíková, nar. 26.04.1977, trvalý pobyt:
Mesto Bratislava - Petržalka, 852 12 Bratislava, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Pozemok:
Číslo súpisovej
zložky
1

Druh
Register
pozemku
Orná pôda
E

Výmera
/m2/
21785

Okres
Levice

Názov katastrálneho
územia
Keť

Číslo
LV
958

Parcelné
číslo
1105/2

Podiel
1/21

Súpisová hodnota
majetku
2 074,76 €

Deň zápisu majetku do súpisu majetku: 05.01.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku: § 167h, ods. 1 ZKR – majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu

K000942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefčíková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/153/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/153/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Agneša Šefčíková, nar. 26.04.1977, trvalý pobyt:
Mesto Bratislava - Petržalka, 852 12 Bratislava oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6,
811 03 Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk.

K000943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Trojan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1952
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/257/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/257/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Ing. Pavel Trojan, nar. 16.10.1952, trv. byt. Macharova 1116/9, 851 01
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/257/2020, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ing. Pavel Trojan, nar. 16.10.1952, trv. byt. Macharova 1116/9, 851
01 Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k.s., správca

K000944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Katona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľská 9807 / 14, 831 07 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1981
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/107/2020 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/107/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Július Katona, nar. 26.07.1981, Osloboditeľská 9807 / 14, 831 07
Bratislava - Vajnory v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/107/2020,
týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle
uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Július Katona, nar. 26.07.1981, Osloboditeľská 9807
/ 14, 831 07 Bratislava - Vajnory sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k.s., správca
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K000945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Erika Kotesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 466/45, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1991
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/366/2020 S1979
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/366/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Erika Kotesová, nar.: 14.05.1991, trv. byt. Školské Námestie 466/45,
Rohožník, okr. Malacky v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/366/2020,
týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle
uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Erika Kotesová, nar.: 14.05.1991, trv. byt. Školské
Námestie 466/45, Rohožník, okr. Malacky sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k.s., správca

K000946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konventná 630 / 14, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1948
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/309/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
konajúci za dlžníka Milan Polák, trvale bytom Konventná 14, Bratislava (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 18.12.2020 do
zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
mestská časť Bratislava - Staré Mesto, konajúca na území SR prostredníctvom mestská časť Bratislava Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO: 00 603 147, v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky 1 089,12 Eur.
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K000947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSANN IT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 821 987
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp.
zn.: 27K/8/2019, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou
pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (po 18.12.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
1.
INIS, s.r.o.
Janka Kráľa 593/13, 91921 Zeleneč
Slovenská republika
IČO: 46 556 427

Prihláškou pohľadávky zo dňa 04.01.2021 doručenou dňa 04.01.2021 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 05.01.2021 pod č. 245, a to nasledovne:
č. p.
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
2700,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
142,70 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
2.842,70 €

V Bratislave, 05.01.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K000948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Weber Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/270/2020 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/270/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca: JUDr. Vojtech Agner, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Ľudovít Weber,
nar. 17.04.1948, Miestny úrad Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, zistil, že podľa zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 23.06.2020, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia
dlžníka zo dňa 26.11.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľudovít Weber, nar. 17.04.1948,
Miestny úrad Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, zrušuje.

V Bratislave, dňa 05.01.2021
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K000949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivičičová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 1 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1980
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/198/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/198/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, správca dlžníka: Jana Ivičičová,
nar. 21.09.1980, bytom Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok (ďalej len „dlžník“)
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že
podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka: Jana Ivičičová, nar. 21.09.1980, bytom Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok, zrušuje.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K000950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frličková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3022/8, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1963
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Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/215/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/215/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 09.09.2020, sp. zn. 27OdK/215/2020, bol na majetok dlžníka:
Jarmila Frličková, nar. 09.05.1963, trvale bytom: Beňadická 3022/8, 851 06 Bratislava (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 183/2020, deň vydania: 23.09.2020.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jarmila Frličková, nar.
09.05.1963, trvale bytom: Beňadická 3022/8, 851 06 Bratislava (ďalej v texte aj „dlžník“), v zmysle ust. § 167u
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

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

K000951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kratochvílová Petronela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7 7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/143/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/143/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Petronela
Kratochvílová, nar. 28.03.1979, Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, štátny občan SR
(ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Štefan Dedák, správca so sídlom
Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1406 (ďalej len ,,Správca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 126/2020 dňa 02.07.2020 (s účinkami ku
dňu 03.07.2020).
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V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 31.01.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (číslo OV 217/2018 zverejnená dňa 11.11.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Petronela
Kratochvílová, nar. 28.03.1979, Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, štátny občan
SR sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Bratislave, dňa 05.01.2021

JUDr. Štefan Dedák,
správca Dlžníka

K000952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1848,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01
Bratislava, sp. zn. 32OdK/259/2020 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
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 v celkovej sume
5.342,27 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Mgr. Michal Urban
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správca konkurznej podstaty

K000953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árvay Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kazanská 12660 / 1A, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 27OdK/296/2020 zo dňa 8.10.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
– Ladislav Árvay, nar. 21.2.1987, Kazanská 12660/1A, 821 06 Bratislava a ustanovil ma za správcu a zároveň
rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 204/2020 zo dňa
22.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 23.10.2020.

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 17.12.2020 predložil súdu podrobnú
správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 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. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K000954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Jakabovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 1140/18, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/152/2020 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/152/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Alena Jakabovičová, nar.: 02.05.1967, Fedinova 1140/18, 851 01
Bratislava - Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/152/2020,
týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Alena Jakabovičová, nar.: 02.05.1967,
Fedinova 1140/18, 851 01 Bratislava - Petržalk sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K000955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Erich Heinrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2051 /12, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/50/2020 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/50/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Ing. Erich Heinrich, nar. 12.06.1955, Heyrovského 2051 / 12, 841 03
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/50/2020 0 týmto
zverejňuje oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 2 zo súpisu majetku dlžníka:
Číslo súpisovej
Typ súpisnej
položky
položky majetku
majetku
1

Iná majetková
hodnota Obchodný podiel

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Verejný register

100% Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti LANNYTRADE, s.r.o. v likvidácii,
Komenského 32, 073 01 Sobrance, IČO: 31
727 107

100,00 €

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Košice I

Dôvod vylúčenia majetku
Podľa ustanovení § 167q ods.3 a § 167p ods. 2 ZKR: Ak sa inú majetkovú hodnotu podliehajúcu konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady. V zmysle uvedeného predmetná iná majetková hodnota –obchodný podiel dlžníka prestáva
podliehať konkurzu.

Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K000956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Erich Heinrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2051 /12, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/50/2020 S1259
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
33OdK/50/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Ing. Erich Heinrich, nar.: 12.06.1955, Heyrovského 2051 /12, 841 03
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/50/2020, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ing. Erich Heinrich, nar.: 12.06.1955, Heyrovského
2051 /12, 841 03 Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K000957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Lenka Šotníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/115/2020 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/115/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka Lenka Šotníková, nar.: 08.10.1986, Karpatské námestie 7770/10A, 831
06 Bratislava - Rača v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/115/2020,
týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Lenka Šotníková, nar.: 08.10.1986,
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.
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K000958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priesolová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovručská 1662 / 1, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/518/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/518/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podľa § 167l ods. 5 ZKR správca zverejňuje identifikáciu účtu pre potreby popierania pohľadávok a oboznamuje
veriteľov o právach a povinnostiach popierajúcich veriteľov. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný
prihlásený veriteľ.

Podľa § 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.

Podľa § 32 ods. 5 ZKR ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí
výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

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

Na ten účel správca oznamuje veriteľom bankový účet v tvare IBAN, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania č. ú. SK18 8360 5207 0042 0636 9151.

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.

JUDr. Bohumír Bláha, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Velebír Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 3413 / 12, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/151/2020 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/151/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava 811 01, konkurzný správca
úpadcu:
Juraj Velebír, nar. 18.01.1957, Gorazdova 12, 811 04 Bratislava (ďalej len „dlžník“), oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) sa konkurz po splnení
rozvrhu výťažku končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K000960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drôtovňa, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 41, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 280 232
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/80/2018 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/80/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku podľa § 101 ZKR pre nezabezpečených veriteľov úpadcu Drôtovňa
s.r.o., so sídlom Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, IČO: 36 280 232 (ďalej aj ako „Návrh“)
I.

Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak
príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu,
ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na
základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú
časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh
konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
V súlade § 37 ods. 1 ZKR pôsobnosť veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
V súlade § 39 ods. 1 ZKR ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
V súlade s ustanovením § 49 vyhlášky 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 rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku
obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú
rozvrh výťažku schvaľovať.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/80/2018, zo dňa 15.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok Drôtovňa s.r.o., so sídlom Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, IČO: 36 280 232. (ďalej aj ako „Úpadca“).
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/80/2018, zo dňa 15.07.2019 bol ustanovený za správcu
Úpadcu JUDr. Michal Pohovej (ďalej len „Správca“).
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/80/2018, zo dňa 15.07.2019 bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku čiastka 142/2019 dňa 25.07.2019.
Okresný súd Bratislava I vykonáva v zmysle § 39 ods. 1 ZKR pôsobnosť veriteľského výboru.
Správca v súlade so ZKR v priebehu konkurzného konania zapísal do súpisu majetku všeobecnej podstaty
nasledovný majetok podliehajúci konkurzu, ktorý následne speňažil nižšie uvedeným spôsobom:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávka
Popis a dôvod zapísania: Pohľadávka zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka voči Matúš Pavlík
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12 500,- EUR
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 23.10.2020
Tento majetok bol speňažený vymožením pohľadávky správcom v zmysle § 91 ods. 1 ZKR.
Výťažok predstavoval ......................................................................................................................... 12 500,- EUR
Majetok podliehajúci konkurzu tvorí len majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty, nakoľko v konkurze nebola
vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečeného veriteľa.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku čiastka 208/2020 dňa 28.10.2020.

II. Rozvrhová časť
Celkový príjem zo speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu predstavuje spolu
............................................................................................................................................................. 12 500,- EUR
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že celková suma zahrnutá do konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov predstavuje.............................................................................................. 12 500,- EUR
V zmysle § 46 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(1) Pohľadávky proti podstate sa priraďujú k súpisovým zložkám majetku a rozpočítavajú sa medzi súpisové
zložky majetku.
(2) Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku v čase, keď vznikla,
prípadne v čase, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne v čase, keď ju správca uznal.
(3) Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku tak, že sa zaradí do
evidencie pohľadávok proti podstate, ktorá sa vedie ohľadom podstaty, ktorú súpisová zložka majetku tvorí.
Pohľadávky priradené k všeobecnej podstate sú uvedené nižšie:
-

poplatok za platby – banka (spolu) ................................................................................................3,04 EUR

-

poplatok za hotovostný výber – banka (spolu)..................................................................................4,- EUR

-

poplatok za výpis + poštovné - banka (spolu)..............................................................................24,75 EUR

-

debetný úrok – banka ....................................................................................................................0,14 EUR

-

vedenie bankového účtu – poplatky (spolu) .................................................................................. 72,- EUR

-

odplata za prenájom miestnosti na I. schôdzu .............................................................................. 42,- EUR

-

odmena správcu do I. schôdze veriteľov................................................................................... 2 300,- EUR

-

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie správcu (spolu)......................................... 1 800,- EUR

-

súdny poplatok 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku .............................. 25,- EUR

Spolu .................................................................................................................................................. 4 270,93 EUR
Všetky pohľadávky proti podstate boli vo výške 100% priradené k súpisovej zložke č. 1 súpisu všeobecnej
podstaty.
Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky č. 1 (12 500,- EUR) po odpočítaní príslušných pohľadávok proti podstate
(4 270,93 EUR) predstavuje sumu 8 229,07 EUR.
Podľa § 17, ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu
škody, z nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z
neplatnosti právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.
Odmena správcu 6% z 12 500,- EUR – pohľadávka zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu v mene dlžníka voči Matúš Pavlík - súpisová zložka č. 1.......................................................... 750,- EUR
Odmena správcu spolu............................................................................................................................. 750,- EUR
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Správca uverejnil v Obchodnom vestníku čiastka 16/2020 dňa 09.11.2020 oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Žiadna oprávnená osoba nedoručila správcovi v zákonom stanovenej lehote námietku poradia pohľadávky proti
podstate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca požiadal Okresný súd Bratislava I podaním zo dňa 21.10.2020 o informáciu či eviduje súdne spory o
vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty alebo spory na určenie popretej pohľadávky v predmetnej
konkurznej veci, resp. či eviduje akékoľvek iné súdne konanie vedené voči úpadcovi Drôtovňa s.r.o., so sídlom
Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, IČO: 36 280 232 alebo správcovi JUDr. Michal Pohovej, sídlo kancelárie Nám.
Slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1462 správca úpadcu Drôtovňa s.r.o., so sídlom Galvaniho 41,
821 04 Bratislava, IČO: 36 280 232 súvisiace s vyššie uvedenou konkurznou vecou.
Okresný súd Bratislava I listom zo dňa 28.10.2020, zn.: 1Cp/753/2020 správcovi oznámil, že na Okresnom súde
Bratislava I ku dňu 28.10.2020 neprebiehajú súdne konania v ktorých vystupuje Úpadca okrem konaní
8K/80/2018 a 37K/17/2019.
Suma určená na konečný rozvrh - uspokojenie veriteľov (výťažok speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu 12 500,- EUR, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate 5 020,93 EUR /ako
4 270,93 EUR + 750,- EUR/): ............................................................................................................ 7 479,07 EUR

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
1
2
3
4
5
6
7

Nezabezpečený veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nezabezpečený veriteľ
Sociálna poisťovňa, a.s.
Nezabezpečený veriteľ
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava
Nezabezpečený veriteľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Nezabezpečený veriteľ
Mesto Hlohovec
Nezabezpečený veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
Nezabezpečený veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Zistená suma
8 527,53 EUR
Zistená suma
96 143,63 EUR
Zistená suma
607 829,42 EUR
Zistená suma
5 221,50 EUR
Zistená suma
9 350,91 EUR
Zistená suma
725,63 EUR
Zistená suma
20,00 EUR

podiel v %
1,17%
podiel v %
13,21%
podiel v %
83,51%
podiel v %
0,72%
podiel v %
1,28%
podiel v %
0,10%
podiel v %
0,001%

Konečný rozvrh v EUR
87,63 EUR
Konečný rozvrh v EUR
987,97 EUR
Konečný rozvrh v EUR
6 246,06 EUR
Konečný rozvrh v EUR
53,66 EUR
Konečný rozvrh v EUR
96,09 EUR
Konečný rozvrh v EUR
7,46 EUR
Konečný rozvrh v EUR
0,21 EUR

V Bratislave, dňa 05.01.2021.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K000961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mgr. Iva Bukvová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/383/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/383/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Mgr. Iva Bukvová, nar.: 20.02.1950, Drotárska cesta 9, 811 02
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/383/2019 týmto oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Mgr. Iva Bukvová, nar.: 20.02.1950, Drotárska cesta 9, 811 02
Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K000962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Prokeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/341/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/341/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky majetku položky majetku
1

Pohľadávka z účtu

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Raiffeisenbank Dreiländereck, AT40 3303 8000 0003
Hauptplatz 26, 2421 Kittsee
3555 - RLBBAT2E038

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

EUR

6,08 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K000963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Prokeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/341/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/341/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Patrik Prokeš, nar. 09.10.1976 trvale bytom Lietavská 309/7, 851
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/341/2020 týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Patrik Prokeš, nar. 09.10.1976 trvale bytom Lietavská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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309/7, 851 06 Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K000964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bodriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/316/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Katarína Bodriová, nar.: 05.06. 1981, trv. byt. Úžiny 7467/1, 831
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/316/2020, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Katarína Bodriová, nar.: 05.06. 1981, trv. byt. Úžiny 7467/1, 831 06
Bratislava , sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K000965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babulík Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modra 3081, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/357/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/357/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/357/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku.
Správca oznamuje, že v uvedenej lehote nezistil žiadny majetok dlžníka/úpadcu.
V Bratislave 4.1.2021
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR: http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

K000966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gönen Bariš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 813/54, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/103/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/103/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti (bytové
priestory/nebytové priestory)

Dôvod
zápisu
Číslo
do
súpisove
súpisu
j zložky
majetk
u

b1

Dátum
zápisu
do
súpisu
majetku

majetok 7.12.202
dlžníka 0

Značka spr. Spisu:
33/OdK/103/2020

7.12.2020

Podiel na
spoločných
Číslo
častiach,
Adresa
parcely
Rozsah
Poschodie/čísl Číslo listu
Kat.
zariadeniach Súpisová
(ulica/orientačn , na spoluvalstníckeh
o bytu(nebyt. vlastníctv územie/obec/št
,
hodnota v
é číslo/súpisné ktorej
o podielu
Priestoru)
a
át
príslušenstv
€
číslo)
stavba
Úpadcu
e, pozemku
stojí
a priľahlom
pozemku
Bratislava
Narcisová
15577/
170
byt č.1/prízemie 4124
1/1
1225/100000
Ružinov
813/54
2
000,00 €

Značka spr. Spisu: 33OdK/103/2020
Úpadca: Bariš Gonen
Číslo
súpisovej
zložky

Úpadca: Bariš
Gönen

Správca:
Ing. Hilda
Regulová
Gajdošov
á S1623

Dôvod zápisu Dátum zápisu
do súpisu
do súpisu
majetku
majetku
Súbor vecí h1
biela, čierna
7.12.20220
technika
3 ks mobilov,
h2
7.12.2020
starých 5 rokov

Súpis majetku všeobecná podstata:
hnuteľné veci
Dátum vyhotovanie:
22.12.2020
Popis hnuteľnej
veci/rok výroby

Správca: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Výrobné číslo/evidenčné
číslo hnuteľnej veci, ak sú
známe

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

Súpisová
hodnota v €
1/1

1 200,00 €

1/1 50,00 €

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
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Ing. Hilda Regulová Gajdošová, SKP
V Bratislave 29.12.2020
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR: http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

K000967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Milan Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32OdK/85/2020 zo dňa 30.03.2020 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Mgr. Milan Moravčík,
nar. 02.06.1972, Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava.
Správca v zmysle § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že majetok dlžníka podliehajúci konkurzu zapísaný v súpise nasledovne:
por.
číslo

3

typ súpis.
súpisová
spoluvl. podiel
Zložky
popis súpisovej zložky
hodnota
dlžníka
druh: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaný, mena: SKK, menovitá
cenný
hodnota: 1000,00 SKK, ISIN: CS0009000757, emitent: MILEX PROGRES a.s., počet kusov:
papier
15
497,85 EUR 1/1

vzhľadom na skutočnosť, že majetok sa nepodarilo speňažiť v 3 kolách ponukového konania, prestáva podliehať
konkurzu.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K000968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/481/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/481/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.1.2019 č. k. 37Odk/481/2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku 15/2019 dňa 22.1.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Balážová, nar.: 13.10.1972,
trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava a do funkcie správcu bola
ustanovená: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn.: S1623.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 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.“
Vzhľadom na skutočnosť, že boli naplnené predpoklady pre zrušenie konkurzu podľa § 167v ods. 1 ZKR - bol
splnený rozvrh z výťažku, správca oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jana Balážová, nar.: 13.10.1972,
trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 37Odk/481/2018 zrušuje.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, SKP
V Bratislave 5.1.2021
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K000969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Milan Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32OdK/85/2020 zo dňa 30.03.2020 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Mgr. Milan Moravčík,
nar. 02.06.1972, Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K000970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2006 / 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/124/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom správcovskej kancelárie: Sabinovská 12, 82102 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1623, vyhlasuje v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľností menšej
hodnoty (§ 48b Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. v z.n.p.) dlžníka, zaradeného do všeobecnej podstaty.
I.

Predmet ponukového konania :

Značka
spr. Dátum
Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti Úpadca:
Spisu:
vyhotovanie:
(pozemky)
Miroslav_Herceg
32OdK/124/2020 4.11.2020
Dôvod
Dátum
Číslo
Rozsah
zápisu do zápisu do Číslo Druh
Výmera Číslo
listu Kat.
územie
súpisovej
podielu
2
súpisu
súpisu
parcely pozemku v m
vlastníctva
/obec/štát
zložky
Úpadcu
majetku majetku
vyhlásenie
zast.plochy
p1
27.7.2020 5646
266
4824
Petržalka
3/88
konkurzu
a nádvoria
vyhlásenie
p2
27.7.2020 5646
záhrady
394
4824
Petržalka
3/88
konkurzu

Správca:
Ing.
Hilda
Regulová Gajdošová
odhad
Súpisová
ceny/podklady
hodnota
pre ceny sú v
v€
spise
1 612,00
podklad-dlžník
€
2 387,00
podklad-dlžník
€

Súpis majetku podľa vyššie uvedenej tabuľky bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku 216/2020 dňa
9.11.2020.
II. Podmienky I. kola ponukového konania:
1. speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu sa realizuje v súlade s § 167p ZKR,
2. lehota na predloženie záväznej ponuky v rámci speňaženia majetku je stanovená do 25 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia tohto I. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozri § 199 ods. 9 ZKR),
3. záväzná ponuka bude predložená:
1. písomne na adresu kancelárie správcu v zapečatenej obálke s označením: „32OdK/124/2020“
a s uvedením obchodného mena, sídla, IČO/mena, priezviska, bydliska osoby, ktorá ponuku
predkladá,
2. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) do elektronickej
schránky správcu: Správca - Gajdošová Hilda, Ing., číslo schránky: E0006172686
4. prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, vedený vo Fio Banke, a.s. - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575
v lehote na predloženie záväznej ponuky. Záloha sa skladá pod variabilným symbolom: 321242020. Do
poznámky záujemcovia uvedú: záloha 32OdK/124/2020,
5. rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu,
6. náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ,
7. súčasťou záväznej ponuky záujemcu bude vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne
záväzky a kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz) alebo výpisu z obchodného registra (viď časť IV),
8. ponuka vrátane vyhlásenia musí byť predložená v slovenskom jazyku a musí byť podpísaná osobou
oprávnenou konať za záujemcu, v prípade zastúpenia musí byť predložená písomná plná moc; ak sa
ponuka predkladá elektronicky do elektronickej schránky správcu, ponuka musí byť podpísaná
kvalifikovaným elektronickým podpisom/KEP (občianskym preukazom oprávnenej osoby, ktorý
obsahuje podpisový certifikát), prípadne so zaručenou konverziou originálnych písomných dokumentov (§
36 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
9. každý záujemca bude môcť predložiť len jednu ponuku; v prípade ak záujemca predloží viacero ponúk v
rámci príslušného ponukového kola, bude sa brať zreteľ na ponuku s najvyššou ponukovou cenou; raz
predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť, záujemca je ponukou viazaný až do ukončenia
ponukového konania,
10. záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní,
11. správca si vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky, v
prípade, ak s odbornou starostlivosťou posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v
prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka,
12. správca otvorí a vyhodnotí ponuky do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia záujemcami,
z otvorenia a z vyhodnotenia ponúk spíše úradný záznam,
13. správca zašle informáciu o vyhodnotení ponúk záujemcom, ktorí predložili ponuky, oznámenie
úspešnému záujemcovi obsahuje výzvu správcu na uzatvorenie zmluvy,
14. neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania,
15. podľa § 167r ZKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
III. Obsah ponúk:
1. presné vymedzenie predmetu ponukového konania, o ktorý má záujemca záujem tak, aby ho bolo možné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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jednoznačne identifikovať,
2. návrh kúpnej ceny v eur,
3. vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky,
4. doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je kópia občianskeho preukazu či
cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu,
5. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu (viď časť II),
6. uvedenie účtu, na ktorý bude vrátená záloha na kúpnu cenu podľa bodu 14 časť II,
7. ponuka bude podpísaná podľa požiadaviek v bode II osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade
zastúpenia musí byť predložená písomná plná moc.
IV. Ďalšie informácie:
1. Bližšie informácie týkajúce sa predmetu ponukového konania si môže záujemca vyžiadať telefonicky u
správcu na tel. č. 02/43422357 prípadne na email adrese: gajdosova@elconsulting.sk

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave 5.1.2021
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením
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K000971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5188 / 1A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/74/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/74/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu veriteľom:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00215759
Pohľadávky veriteľa uplatnené súhrnnou prihláškou v celkovej výške 330,00 eur, jednotlivo v sume 60,00 eur a
270,00 eur, boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 26.11.2020 pod číslom 4 - 5.
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

s

uplatnením

V Bratislave dňa 4.1.2021
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K000972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5188 / 1A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1987
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/74/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/74/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.9.2020 sp. zn.: 33OdK/74/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 188/2020 dňa 30.9.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Baláž, nar. 21.03.1987,
Mestský úrad Malacky, Bernolákova_5188 / 1A, 901 01_Malacky (ďalej ako „dlžník) a do funkcie správcu bola
ustanovená: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn.: S1623
(ďalej „správca“).
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“) „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 na skutočnosť, že boli naplnené predpoklady pre zrušenie konkurzu podľa § 167v ods. 1 ZKR - správca
nezistil žiadny majetok dlžníka, t.j.konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Milan Baláž, nar. 21.03.1987, Mestský úrad Malacky, Bernolákova_5188 / 1A, 901
01_Malacky, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 33Odk/74/2020 zrušuje.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, SKP
V Bratislave 5.1.2021
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
GDPR: http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

K000973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Danilov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 2, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/329/2020 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/329/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Denisa Danilov, rod. Bohúňová, nar. 18. 09. 1984, trv. byt. Bratislava - Dúbravka,
vedený Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 27OdK/329/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. V súlade s § 167 ods. 4 ZoKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.
JUDr. Stanislav Demčák, správca
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K000974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Anna Lisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5149/8, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/99/2020 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/99/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Anna Lisková, narodená 22.02.1985, trvale bytom Hronská 5149/8, 821 07
Bratislava - Podunajské Biskupice, vedený Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 4OdK/99/2020 sa končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s § 167 ods. 4 ZoKR zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu a účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.
JUDr. Stanislav Demčák, správca

K000975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Hodža
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/303/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/303/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.10.2020, č.k. 25OdK/303/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 02.11.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Daniel Hodža,
narodený 28.10.1969, trvale bytom 930 04 Trstená na Ostrove 46, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bola súčasne ustanovená do funkcie správcu Dlžníka JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. (rod.
Gallová), Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne dňa 18.12.2020
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. správca

K000976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata bola speňažená za sumu 382 665,70 eur.
Pohľadávky voči všeobecnej konkurznej podstate podľa ust. § 87 ZKR, sú v sume 154 665,14 eur (z toho
pre čiastočný rozvrh je priradená suma 150 977,27 eur), zostáva uhradiť sumu 45 738,64 eur.
Rozvrhová časť návrhu čiastočného rozvrhu výťažku:
Príjem získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty je v sume 382 665,70 € a náklady konkurzu ako
pohľadávky voči všeobecnej konkurznej podstate sú v sume 150 977,27 €; rozdiel medzi príjmami a výdavkami
v konkurze je suma 231 688,43 €, z ktorá bude rozvrhnutá medzi veriteľov vo výške _3,1455% z ich
pohľadávok, nasledovne:

Číslo Obchodné meno veriteľa/meno a priezvisko
ABAS SR Management s.r.o.

Allianz–Slovenská poisťovňa, a.s.
APLAUS spol. s.r.o.
BAK & PARTNERS s.r.o.
B-PROX, s.r.o.

Zistená
pohľadávka
v mene €
5758,52
5664,75
6004,60
5125,82
5381,22
5100,36
5140,64
6356,37
6089,72
2356,85
386,64
11024,42
27193,93
316,80
22674,90
6682,39

Do rozvrhu zahrnutá
Suma
uspokojenia
suma
pohľadávky
pohľadávky v mene €
v mene €
5758,52
181,13
5664,75
178,18
6004,60
188,87
5125,82
161,23
5381,22
169,27
5100,36
160,43
5140,64
161,70
6356,37
199,94
6089,72
191,55
2356,85
74,13
386,64
12,16
11024,42
346,77
27193,93
855,39
316,80
9,96
22674,90
713,24
6682,39
210,19
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Ján Čech
Alica Čechová
Ing. Eduard Haršányi
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
ENERGO CONTROL s.r.o.

Exportno-importná banka Slovenská republika
FOODCONTACT, s.r.o.

G-MAR, s.r.o.
Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o.

Ing. Marek Holtman
HYDROTECH s.r.o.
Ing. Libor Rychtář
Ing. Peter Kuka

15332,09
12135,38
598,52
2472,20
497,00
746,50
18870,27
0,00
158,10
24,78
174921,90
18450,83
197630,26
130809,62
43873,49
14837,16
26454,34
154921,50
36662,96
23146,19
1262,53
2657,32
13546,48
1641244,73
20298,96
28461,60
15181,70
12926,98
15063,34
14148,71
3104,22
4926,72
21824,61
22104,63
1449,77
516,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
50165,37
66696,47
2513,51
2768,77
2651,79
2717,47
2612,42
2678,22
2657,71
2554,79
2618,89
2524,00
1530,40
0,00
178100,97
49798,96
3000,00
0,00
0,00

15332,09
12135,38
598,52
2472,20
497,00
746,50
18870,27
0,00
158,10
24,78
174921,90
18450,83
197630,26
130809,62
43873,49
14837,16
26454,34
154921,50
36662,96
23146,19
1262,53
2657,32
13546,48
1641244,73
20298,96
28461,60
15181,70
12926,98
15063,34
14148,71
3104,22
4926,72
21824,61
22104,63
1449,77
516,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
1380,00
50165,37
66696,47
2513,51
2768,77
2651,79
2717,47
2612,42
2678,22
2657,71
2554,79
2618,89
2524,00
1530,40
0,00
178100,97
49798,96
3000,00
0,00
0,00

Deň vydania: 11.01.2021
482,27
381,72
18,83
77,76
15,63
23,48
593,56
0,00
4,97
0,78
5502,17
580,37
6216,46
4114,62
1380,04
466,70
832,12
4873,06
1153,23
728,06
39,71
83,59
426,10
51625,35
638,50
895,26
477,54
406,62
473,82
445,05
97,64
154,97
686,49
695,30
45,60
16,23
43,41
43,41
43,41
43,41
43,41
43,41
43,41
43,41
1577,95
2097,94
79,06
87,09
83,41
85,48
82,17
84,24
83,60
80,36
82,38
79,39
48,14
0,00
5602,17
1566,43
94,37
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jozef Lukáč- obchod, doprava, servis
413,76
224,91
KJMS s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOLAN spol. s.r.o.
2469,97
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
16,50
97,00
138,50
26,55
MAG Investment, s.r.o.
3228041,68
MERTACO INVESTMENT LTD.
0,00
MICROWELL, spol. s.r.o.[1]/ LC PATROS s.r.o.
679,17
MM Metal, s.r.o.
4241,01
Ing. Eugen Múcska- ISTROSERVIS
11726,17
Tibor Ponya
8044,10
966,00
Prangl Slovakia s.r.o.
514,38
1734,97
1409,45
42,23
365,09
1602,97
1590,91
1065,59
638,38
778,54
Robert Bosch, spol. s.r.o.
2463,13
Branislav Skukálek-AUTOSERVICE[2]
660,22
Slovenská legálna metrológia, n.o.
1612,94
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave[3]/
4503,29
Slovenská konsolidačná, a.s., v časti sumy 28 683,00 eur 7238,16
966,55
2321,80
2182,20
2415,00
9056,00
SPEDOS – Slovensko, spol. s.r.o.
8856,44
ZSE Energia, a.s.
257,86
975,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413,76
224,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2469,97
16,50
97,00
138,50
26,55
3228041,68
0,00
679,17
4241,01
11726,17
8044,10
966,00
514,38
1734,97
1409,45
42,23
365,09
1602,97
1590,91
1065,59
638,38
778,54
2463,13
0,00
1612,94
4503,29
7238,16
966,55
2321,80
2182,20
2415,00
9056,00
8856,44
257,86
975,09

Deň vydania: 11.01.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,01
7,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,69
0,52
3,05
4,36
0,84
101538,05
0,00
21,36
133,40
368,85
253,03
30,39
16,18
54,57
44,33
1,33
11,48
50,42
50,04
33,52
20,08
24,49
77,48
0,00
50,74
141,65
227,68
30,40
73,03
68,64
75,96
284,86
278,58
8,11
30,67
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SR – Daňový úrad Trnava[4]/ Slovenská konsolidačná, 30,00
a.s., v časti sumy
30,00
1 851,27 eur
30,00
30,00
10,20
16,60
20,30
21,40
23,70
SR – Daňový úrad Trnava[5]/ Slovenská konsolidačná,
1331,95
a.s.[6]
SR – Daňový úrad Trnava[7]/ Slovenská konsolidačná,
300,86
a.s.[8]
Ing. Miroslav STACH-DACH
49432,87
STAVIS comp s.r.o.[9]
20460,54
48909,82
59021,13
497,91
Technické služby Sládkovičovo, príspevková organizácia 1956,94
TECHNOOVA, s.r.o.
59834,82
97243,35
30239,80
8077,95
6147,21
8599,57
141340,79
Union poisťovňa, a.s.
244,97
151,46
386,00
3197,76
VKP-Stav, s.r.o.
0,00
0,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.[10]/
2108,44
Slovenská konsolidačná, a.s., v časti sumy 8 547,92 eur
1381,07
1692,75
330,05
330,81
394,45
394,45
394,45
394,45
281,75
281,75
281,75
281,75
WINDIGO a.s.
0,00
0,00
0,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
232,62
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
486,39
325,68
604,02
VELTEAM, s.r.o.
4613,91
390,45
25,25
ASKAR spol. s.r.o.
2908,57
232,20
Ing. Aleš Stuchlík
32315,44
2674,78
136798,01
10817,79
Marek Harach
0,00
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave[11]/
0,00

Deň vydania: 11.01.2021

30,00
30,00
30,00
30,00
10,20
16,60
20,30
21,40
23,70

0,94
0,94
0,94
0,94
0,32
0,52
0,64
0,67
0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

49432,87
20460,54
48909,82
59021,13
497,91
1956,94
59834,82
97243,35
30239,80
8077,95
6147,21
8599,57
141340,79
244,97
151,46
386,00
3197,76
0,00
0,00
2108,44
1381,07
1692,75
330,05
330,81
394,45
394,45
394,45
394,45
281,75
281,75
281,75
281,75
0,00
0,00
0,00
232,62
486,39
325,68
604,02
4613,91
390,45
25,25
2908,57
232,20
32315,44
2674,78
136798,01
10817,79
0,00
0,00

1554,91
643,59
1538,46
1856,51
15,66
61,56
1882,10
3058,79
951,19
254,09
193,36
270,50
4445,87
7,71
4,76
12,14
100,59
0,00
0,00
66,32
43,44
53,25
10,38
10,41
12,41
12,41
12,41
12,41
8,86
8,86
8,86
8,86
0,00
0,00
0,00
7,32
15,30
10,24
19,00
145,13
12,28
0,79
91,49
7,30
1016,48
84,14
4302,98
340,27
0,00
0,00
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Slovenská konsolidačná, a.s., v časti sumy 14 220,13 eur; 0,00
KS Trnava rozsudok č.k. 14S/85/2015-109 zamietnutie žaloby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zoltán Lulovič
0,00
VEMAPOS, s.r.o.
0,00
FINECON, s.r.o.
714,80
938,45
Krajský úrad v Bratislave
16,50
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 75,47
Inšpektorát práce, Trnava
500,00
Krajský súd v Bratislave
510,50
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
315,84
Finančné riaditeľstvo SR – Colný úrad Trnava
0,00
0,00
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obec Veľké Úľany
231,20
1108,56
1111,13
231,20
VPK-Stav, s.r.o.
51632,57
TECHNOOVA s.r.o.
43722,41
Západoslovenská distribučná, a.s.
0,00
15626,46
Krajský úrad v Bratislave
16,50
Mesto Trebišov
1590,64
1590,64
14,20
Tamtron, s.r.o.
0,00
Spolu
7 367 993,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714,80
938,45
16,50
75,47
500,00
510,50
315,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,20
1108,56
1111,13
231,20
51632,57
43722,41
0,00
15626,46
16,50
1590,64
1590,64
14,20
0,00
7 365 700,54

Deň vydania: 11.01.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,48
29,52
0,52
2,37
15,73
16,06
9,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,27
34,87
34,95
7,27
1624,10
1375,29
0,00
491,53
0,52
50,03
50,03
0,45
0,00
231 688,11

Veritelia budú v rámci čiastočného rozvrhu všeobecnej podstaty uspokojení vo výške 3,1455% svojej
pohľadávky spolu v sume 231 688,11 €.

JUDr. Tibor Timár, správca

[1] Vstup nového veriteľa LC PATROS s.r.o. v časti sumy 679,17 eur, Uznesenie, č.k. 25K/37/2013-1566,
právoplatný dňa 09.02.2016,
[2] Pohľadávka veriteľa Branislav Skutálek – AUTOSERVIS bola uspokojená vo výške 100% v rámci
rozvrhu OKP, v 10/2015
[3] Vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v časti sumy 28 683,00 eur, uznesenie, č.k.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25K/37/2013-1749,
[4] Vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v časti sumy 1 851,27 eur, Uznesenie, č.k.
25K/37/2013-1598, právoplatné dňom 11.03.2016,
[5] Vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v časti sumy 1 851,27 eur, Uznesenie, č.k.
25K/37/2013-1598, právoplatné dňom 11.03.2016,
[6] Pohľadávka Slovenská Konsolidačná, a.s., nevstupuje do rozvrhu, z dôvodu, že jej uhradenie je
predpokladané z rozvrhu OKP vo výške 100%,
[7] Vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v časti sumy 1 851,27 eur, Uznesenie, č.k.
25K/37/2013-1598, právoplatné dňom 11.03.2016,
[8] Pohľadávka Slovenská Konsolidačná, a.s. nevstupuje do rozvrhu, z dôvodu, že bola uhradená
z rozvrhu OKP v 01/2021 vo výške 100%,
[9] Veriteľ v konkurze, konanie vedené pred OS Trnava pod sp. zn. 28K/17/2017, správca Mgr. Daniel
Poturnay
[10] Vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v časti sumy 8 547,92 eur, Uznesenie, č.k.
25K/37/2013-1600, právoplatné dňom 11.03.2016
[11] Vstup nového veriteľa v časti sumy 14 220,13 eur, Uznesenie, č.k. 25K/37/2013-1749; KS Trnava
rozsudok č.k. 14S/85/2015-109 zamietnutie žaloby

K000977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 202 / 36, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/325/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/325/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Alexander Lakatos, nar.: 16.02.1983, bytom Komárňanská 202/36, 932
01 Veľký Meder, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/325/2020,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná
podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.

K000978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata
Majetok

Zápis
súpisu

Súpisová
zložka
číslo 1

do Súpisová
hodnota v mene
€
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod 165 969,60
zápisu
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: 1/ Mgr. Jozef Mogilský, nar.: 14.05.1968, bytom 05.01.2021 § 167h
Potočná 1041/11, Cífer, 2/ Ľubomír Kurínsky, nar.: 17.09.1967, bytom Cukrovarská 17,
ZKR
Trenčianska Teplá, 3/ Július Polakovič, nar.: 03.11.1954, bytom Veterná 6488/5,
Trnava, na základe rozsudku vydaného Okresným súdom Trebišov zo dňa 05.09.2013,
sp. zn. 14C/74/2012, istinu v sume 331 939,19 eur s 8,5% p.a. úrokom z omeškania od
19.03.2008 do zaplatenia, zo sumy istiny, s právom na plnenie podľa ust. § 512 ods. 1
Občianskeho zákonníka, titulom náhrady škody

K000979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatočná 2795 / 3, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Boris Horváth, nar.: 19.10.1978, bytom Jatočná 2795/3, 909 01
Skalica, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28OdK/269/2020, týmto
v zmysle ust. § 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), vyhlasuje III. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu,
nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

·

·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015127 v sume 1161,60 €,
uhradená suma 193,60 €, neuhradená suma 968,00 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015128 v sume 804,00 €,
uhradená suma 134,00 €, neuhradená suma 670,00 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015124 v sume 1800,00 €,
uhradená suma 766,40 €, neuhradená suma 1033,60 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015132 v sume 26820,00 €,
uhradená suma 23902,50 €, neuhradená suma 2917,50 eur, splatná 10.11.2015 (OBV 230/2020 zo
dňa 30.11.2020).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Boris Horváth - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na konkurzný účet,
vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK23 7500 0000 0040 2862 5748
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 05.01.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K000980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Včelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chodecká 901/53, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/287/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.10.2020, č.k. 36OdK/287/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Alena Včelková, nar. 05.01.1964, bytom Chodecká 901/53, 908 77 Borský Mikuláš.
Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.10.2020, č.k. 36OdK/287/2020 ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) Mgr. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
204/2020 zo dňa 22.10.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Včelková, nar. 05.01.1964, bytom Chodecká 901/53, 908 77
Borský Mikuláš, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alena Včelková, nar. 05.01.1964, bytom
Chodecká 901/53, 908 77 Borský Mikuláš, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/287/2020
zrušuje a končí.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K000981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Koša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1966

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. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/303/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/303/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.10.2020, č.k. 36OdK/303/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Mgr. František Koša, nar. 03.12.1966, bytom Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda.
Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.10.2020, č.k. 36OdK/303/2020 ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) Mgr. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
210/2020 zo dňa 30.10.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. František Koša, nar. 03.12.1966, bytom Jilemnického 233/25,
929 01 Dunajská Streda, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu,
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by bolo možné speňažiť tak, aby pokryl aspoň náklady konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. František Koša, nar. 03.12.1966,
bytom Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn.
36OdK/303/2020 zrušuje a končí.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K000982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orihel Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 310, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/145/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/145/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Jaroslav Orihel, narodený 13.02.1971,
trvale bytom 919 55 Kátlovce 310, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Orihel, IČO: 40 083
811, s miestom podnikania 919 55 Kátlovce 310, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné
nahliadnuť v kancelárii na adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách. Je
potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom: office@agbr.sk
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V Trnave, dňa 05.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka

K000983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magla 798/8, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/324/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/324/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.11.2020, č.k. 36OdK/324/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 18.11.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marta Kissová,
narodená 10.10.1966, trvale bytom Magla 798/8, 930 25 Vrakúň, občianka SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bola súčasne ustanovená do funkcie správcu Dlžníka JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. (rod. Gallová),
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne dňa 05.01.2020
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. správca

K000984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Racek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1985
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Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/380/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Jaroslav Racek, narodený 02.04.1985, trvale
bytom 917 01 Trnava, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Racek, IČO: 41 905 067, s miestom
podnikania Jiráskova 13, 917 02 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.03.2016,
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nitrianska 5, 917 01
Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na
tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office@agbr.sk.
V Trnave, dňa 05.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K000985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Racek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/380/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/380/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Jaroslav Racek, narodený 02.04.1985, trvale
bytom 917 01 Trnava, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Racek, IČO: 41 905 067, s miestom
podnikania Jiráskova 13, 917 02 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.03.2016, v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 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 v Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100
0000 0040 3010 3308, VS: 363802020, do poznámky prosím uviesť „Jaroslav Racek“.
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 Trnave, dňa 05.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca
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K000986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Racek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/380/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/380/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Jaroslav Racek,
narodený 02.04.1985, trvale bytom 917 01 Trnava, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Racek,
IČO: 41 905 067, s miestom podnikania Jiráskova 13, 917 02 Trnava, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 03.03.2016, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava., č. k.
36OdK/380/2020-12, zo dňa 22.12.2020 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: Jaroslav Racek, date of birth: 02.04.1985, address: 917 01 Trnava, Slovakia, selfemployed person under trade name Jaroslav Racek, identification number: 41 905 067, seated at Jiráskova 13,
917 02 Trnava, Slovakia, with terminated business activities up to 03.03.2016, hereinafter only ,,the Bankrupt“,
our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava No. 36OdK/380/2020-12 dated of 22nd of
December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2021, deň vydania:
05.01.2021. Dňom 06.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 2/2021 on 5th of January 2021. Bankruptcy was
declared on of 6th of January 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

142

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 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 – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, 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 - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, 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
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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
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).
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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.
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 Trnave, dňa 05.01.2021
In Trnava, on 5th of January 2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee

K000987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 260 / 34, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/273/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/273/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.09.2020 sp. zn.: 25OdK/273/2020, zverejneným v OV č. 178/2020
zo dňa 16.09.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Nikoleta Nagyová, nar.: 22.11.1988, trvale bytom:
Cukrovarská 260/34, 925 21 Sládkovičovo (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.:
25OdK/273/2020 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
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správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 05.01.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 224/2020 zverejnená dňa 20.11.2020) správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Nikoleta
Nagyová, nar.: 22.11.1988, trvale bytom: Cukrovarská 260/34, 925 21 Sládkovičovo, sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 05.01.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K000988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudoň Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 47 / 3, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/11/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/11/2017
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
Jakub Dudoň, nar. 07.02.1986, Gazdovský Rad 47/3, 93101 Šamorín

vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovými číslom 1 ako:

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
súpisová hodnota deň a dôvod zapísania sporná
spolu (EUR)
majetku do súpisu
poznámka

P.č. popis majetku
1

hnuteľná vec : ŠKODA OCTAVIA COMBI popis: VIN TMBKE21U118439251
rok výroby: 12/2000 stav opotrebovanosti: pojazdné Súpisová hodnota 1500 1500,00
€

20.08.2018

bez poznámky
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(ďalej len „hnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

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 Jakub Dudoň – 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 nehnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny nehnuteľnej 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
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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
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 Jakub Dudoň“.
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 nehnuteľnej veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
hnuteľnej 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 nehnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Nehnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že nehnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo
právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke nehnuteľnej veci, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a nehnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.
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JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K000989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vl. Clementisa 6444/4, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/105/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Jakub Vašek, nar. 19.03.1989, trvale bytom Vl. Clementisa 6444/4, 917 01 Trnava,
podnikajúceho pod obchodným menom Jakub Vašek, ICO: 51 168 847, s miestom podnikania 917 01 Trnava,
Ulica Vladimíra Clementisa 6444/4, s ukončenou podnikateľskou činnosťou vo všetkých predmetoch podnikania
uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 29.07.2020 oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Ob-chodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: 00421/905646755 alebo e-mail:
dostal.advokat@gmail.com

JUDr. Štefan Dostál, správca

K000990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vl. Clementisa 6444/4, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/105/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/105/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim for foreing creditors
V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca Dlžníka: Jakub Vašek, nar.
19.03.1989, trvale bytom Vl. Clementisa 6444/4, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Jakub
Vašek, IČO: 51 168 847, s miestom podnikania 917 01 Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa 6444/4, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom
oprávnení ku dňu 29.07.2020 (ďalej len „dlžník“), Slovenská republika, oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Trnava sp. zn. 26OdK/105/2020 zo dňa 16.12.2020, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankrupty truste of
the debtor: Jakub Vašek, date of birth: 19.03.1989, permanent residence Vl. Clementisa 6444/4, 917 01
Trnava, business name: Jakub Vašek, ID: 51 168 847, business place: 917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa
6444/4, with terminated business activity in all subjects of business stated on the documents on the trade license
as of 29.07.2020
of the day 29.07.2020 (hereinafter only „the Debtor“), Slovak republic, our duty is to inform you, that with the
resolution of the District Court Trnava No. 26OdK/105/2020 dated on 16.12.2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtorś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2020 dňa 23.12.2020.
Dňom 24.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 247/2020 on 23.12.2020.
Bancruptcy was declared on 24.12.2020.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a preprinted form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§16l sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
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canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Štefan Dostál, správca
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K000991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Búran Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
7 Námestie Svätej Trojice, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/59/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu
Milan Búran, narodený 03.03.1957, trvale bytom 927 01 Šaľa („dlžník“ alebo „úpadca“) v konkurze vedenom
Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 26OdK/59/2020

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 233/2020 zo dňa 3.12.2020 pod K087317 pod poradovými číslami 1 až 13 ako:

Por.
Popis
č.
1

2

3

4

5

6

Súpisová
Deň zapísania Dôvod zapísania
hodnota (€) do súpisu
do súpisu

spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 4566,48
veľkosti 1/1 k pozemku registra C č. 6410 o výmere 5241 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,
na LV č. 4221
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 1505,61
veľkosti 1/1 k pozemku registra C č. 7101 o výmere 1728 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,
na LV č. 4221
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 0,12
veľkosti 1/64 k pozemku registra E č. 504 o výmere 9 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,
na LV č. 1485
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 2,61
veľkosti 2/8 k pozemku registra E č. 496 o výmere 12 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,
na LV č. 1479
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 2,61
veľkosti 2/8 k pozemku registra E č. 497 o výmere 12 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,
na LV č. 1479
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 17,5
veľkosti 1/24 k pozemku registra E č. 482 o výmere 482 m2, druh pozemku: orná
pôda, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa,

30.11.2020

vlastníctvo úpadcu

30.11.2020

vlastníctvo úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu
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na LV č. 1467
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 1391,75
veľkosti 1/8 k pozemku registra C č. 23/1 o výmere 586 m2, druh pozemku:
záhrada, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres
Šaľa, na LV č. 174
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 1572,25
veľkosti 1/8 k pozemku registra C č. 24/1 o výmere 662 m2, druh pozemku:
záhrada, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres
Šaľa, na LV č. 174
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 2,93
veľkosti 1/24 k pozemku registra E č. 3034/1 o výmere 273 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šoporňa, obec
Šoporňa, okres Galanta, na LV č. 2853
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 0,51
veľkosti 1/32 k pozemku registra E č. 3034/2 o výmere 63 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šoporňa, obec
Šoporňa, okres Galanta, na LV č. 2854
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 0,52
veľkosti 1/64 k pozemku registra E č. 3060 o výmere 128 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šoporňa, obec
Šoporňa, okres Galanta, na LV č. 2860
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 0,72
veľkosti 1/32 k pozemku registra E č. 3062 o výmere 90 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šoporňa, obec Šoporňa,
okres Galanta, na LV č. 2861
spoluvlastnícky podiel úpadcu Milana Búrana, nar. 3.3.1957, trvale bytom Šaľa o 0,3
veľkosti 1/96 k pozemku registra E č. 3063 o výmere 113 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šoporňa, obec
Šoporňa, okres Galanta, na LV č. 2862
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úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

30.11.2020

spoluvlastníctvo
úpadcu

(spolu ďalej len „nehnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

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

III.
Lehota na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.1.2021
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk: 22.1.2021

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ MILAN BÚRAN – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu správcu: JUDr. Peter 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.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
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.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie nehnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty (t.j. presné označenie
spoluvlastníckych podielov a presné a kompletné označenie príslušných nehnuteľností); odkaz na
zverejnenie súťažných podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
nepostačuje
d. návrh kúpnej ceny nehnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
e. 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
f. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
g. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
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.
h. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
i. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK54 0200 0000 0042 3138
2251 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Milan Búran“.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 nenahradí náklady vzniknuté správcovi podľa čl.
VI ods. 2 týchto súťažných podmienok v lehote a spôsobom určeným správcom, má úpadca voči
takémuto víťaznému záujemcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.
Zmluvná pokuta je v takom prípade príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.
VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku nehnuteľnej veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
nehnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno
objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu sopko.peter@gmail.com
s uvedením špecifikácie nehnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca. Náklady spojené
s úradným osvedčovaním podpisov na kúpnej zmluve a náklady na správny poplatok za vklad
vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností v sume 66 € sa zaväzuje uhradiť
kupujúci, priamo správcovi.
3. Nehnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že nehnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo
právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke nehnuteľnej veci, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a nehnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca

K000992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bašo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papradno 47, 018 13 Papradno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/345/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/345/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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František Bašo , nar.: 02.08.1965
018 13 Papradno 47

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej Popis
súpisovej
zložky
majetku
majetku
Iná
majetková
hodnota

zložky Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Obchodný
podiel 1/3
v obchodnej
spoločnosti
STONE CRAFT s.r.o.,so
sidlom : Na Hraničkách 32 ,
PSČ 68201 Vyškov
IČO : 255 45 906

Výška
obchodného
podielu

1161,79 EUR

Rozsah
splatenia
základného
imania
1161,79 EUR

Súpisová
hodnota
majetku

Deň
Dôvod zapísania
zapísania do súpisovej zložky
súpisu
majetku

1161,79
EUR

14.10.2020

Majetok , ktorý
patril
dlžníkovi
v čase vyhlásenia
konkurzu
﴾§ 167h ods.1
ZKR)

Dôvod vylúčenia :
Ak sa nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu v zmysle ustanovenia §167 ZKR .

JUDr. Danica Birošová, správca dňa 05.01.2021

K000993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPOLAGRO,s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov .
JUDr.Danica Birošová , so sídlom kancelárie Piaristická 46 , 911 01 Trenčín, IČO : 318 73 260 , značka správcu
S106 , správca konkurznej podstaty úpadcu : SPOLAGRO , s.r.o. v konkurze , so sídlom 913 23 Dubodiel
272 , zn. konania OS Trenčín : 38K/14/2020 , IČO : 34 152 253 , zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín , oddiel : Sro , vložka č.1389/R , podľa ustanovenia §126 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 22.02.2021 o 10:00 hod. so začatím prezentácie o 09:30 hod . Schôdza veriteľov sa
uskutoční v budove IURIS HOUSE , Piaristická 46 , 911 01 Trenčín s nasledovným programom :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Hlasovanie o výmene správcu
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.Danica Birošová
Správca úpadcu : SPOALGRO , s.r.o. v konkurze

K000994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veľký Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzwalova 548 / 14, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/214/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/214/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Radko Veľký, nar. 14.01.1993, bytom Petzwalova 548/14, 949 11 Nitra – Klokočina
v konkurznom konaní č. k. 29OdK/214/2020 v súlade s §167j ods. 1 v spojitosti s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) zverejňuje oznam o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu.
Zo súpisu majetku všeobecnej podstaty bol vylúčený nasledovný majetok:
Súpisová Typ
zložka č.: majetku:

1.

Hnuteľná
vec

Súpisová
hodnota
v EUR:

Popis:
Motorové
vozidlo
SEAT
LEON,
TYP/variant/verzia:
1M/ABARLX01/SGFM62M0051N,VIN:VSSZZZ1MZ3R085057, Druh vozidla: Osobné vozidlo, Kategória:
M1, Druh karosérie: AB HATCHBACK 5DV., Zdvihový objem valcov: 1896.0cm3, Najväčší výkon motora:
110.00kW, Prevodovka : MT/6, Najväčšia celková hmotnosť: 1835kg, Prevádzková hmotnosť: 1356kg ,
Farba: ŽLTÁ, Druh paliva : NM, Druhy kolies: DISKOVÉ, Počet najazdených kilometrov: cca 400.000km,
Ďalšie úradné záznamy: AIRBAG, KLIMATIZÁCIA, TÓNOVANÉ SKLÁ, ASR. Dátum prvej evidencie:
20.01.2003, Dátum prvej evidencie v SR: 26.11.2008, Stav opotrebovanosti: od 03/2020 vozidlo je
nepojazdné, neštartuje, zľahka búrané. BEZ EMISNEJ A TECHNICKEJ KONTROLY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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100% obchodný podiel v spoločnosti Lokše s.r.o., IČO: 50 778 323, so sídlom: Okružná 6, 917 01
Trnava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka
č. 39563/T.
Iná
Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť má dlhy a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným
majetková
poisťovniam, daňový nedoplatok a dlh voči Slovenskej republike. Pri spoločnosti existuje dôvod na
hodnota
zrušenie spoločnosti, nakoľko počas celej doby existencie nezostavila účtovnú závierku a neuložila ju do
zbierky listín

1,-

Majetok vylúčený zo súpisu dňa 05.01.2021 nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní a o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od skončenia
tretieho kola ponukového konania. V súlade s §167p ods.2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať konkurzu.

V Nových Zámkoch, dňa 05.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K000995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Vizinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/296/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníčky:
Ľudmila Vizinová, nar. 25. 01. 1975, bytom: 934 01 Levice, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00
hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie
sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu
alebo mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Vizinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/296/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznej veci dlžníčky: Ľudmila Vizinová, nar. 25. 01. 1975, bytom: 934 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Levice.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/102/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/102/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 06. 04. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kováč,
nar. 27. 02. 1978, bytom: Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Jozef Kováč, s miestom podnikania: Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany, IČO: 40 060 039. Súd
zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie
súdu bolo zverejnené dňa 14. 04. 2020 v Obchodnom vestníku 71/2020.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Kováč, nar. 27. 02. 1978, bytom: Partizánska 3898/59A, 942 01
Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jozef Kováč, s miestom podnikania: Partizánska
3898/59A, 942 01 Šurany, IČO: 40 060 039, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 05. 01. 2021
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbková Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krnča -, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/265/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/265/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/265/2020 zo dňa 12.11.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Michaela Štrbková, nar. 17.08.1986, bytom Krnča, 956 19 Krnča a súčasne ustanovil 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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funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2020 dňa
19.11.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 20.11.2020 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 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, že ku dňu 05.01.2021 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
29OdK/265/2020 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 05.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K000999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Buch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 349/106, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/292/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kedy a kde možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod.
a od 13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K001000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Buch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 349/106, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/292/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/292/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Erik Buch , nar.20.03.1996, bytom 951 06 Vinodol,
Hlavná ulica 349/106 v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ďalej len ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie
pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K001001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 1275, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/93/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/93/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra dňa 19.12.2017, sp. zn. 32OdK/93/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 245/2017 zo dňa 27.12.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Aladár Vágai, nar.: 25.04.1968, bytom
Cabaj - Čápor 1275, 951 17 Čápor (ďalej len "Dlžník") a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica,
so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len "Správca").
Podľa § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Aladár Vágai, nar. 25.04.1968, bytom
Cabaj - Čápor 1275, 95117 Čápor končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K001002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karabin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavná 647 / 17, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1989
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/111/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/111/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 15. mája 2018, sp. zn. 27OdK/111/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 96/2018 zo dňa 21. mája 2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Karabín,
nar. 12.11.1989, bytom Výstavná 647/17, 949 01 Nitra, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Karabín VectorRider, so sídlom Výstavná č. 647/17, 949 01 Nitra, IČO: 47141689 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav Karabín, nar. 12.11.1989, bytom
Výstavná 647/17, 949 01 Nitra, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Karabín - VectorRider, so
sídlom Výstavná č. 647/17, 949 01 Nitra, IČO: 47141689 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K001003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 163 / 4, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/80/2020
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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 10.03.2020, sp. zn. 23OdK/80/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 53/2020 zo dňa 17.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vojtech Polák, nar. 06.11.1986,
bytom Hlavná cesta 163/4, 935 56 Mýtne Ludany, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Polák ml., s
miestom podnikania Hlavná cesta 163/4, 935 56 Mýtne Ludany, IČO: 47016 018 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vojtech Polák, nar. 06.11.1986, Hlavná
cesta 163/4, 93556 Mýtne Ludany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K001004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balczóová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 293, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/81/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.03.2020, sp. zn. 31OdK/81/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 55/2020 zo dňa 19.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Edita Balczóová, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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29.12.1988, bytom Šarovce 293, 93552 Šarovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Edita Balczóová, nar. 29.12.1988, Šarovce
293, 93552 Šarovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K001005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macht Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ..., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/184/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.07.2020, sp. zn. 23OdK/184/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 137/2020 zo dňa 17.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Macht, nar. 07.04.1974,
bytom 934 01 Levice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing. Mgr. Štefan Kozár, so
sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Macht, nar. 07.04.1974, bytom 934
01 Levice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K001006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veszprémi Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 8, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/76/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/76/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.03.2020, sp. zn. 30OdK/76/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 59/2020 zo dňa 25.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Katarína Veszprémi, nar.
28.04.1978, bytom Veľké Kosihy 8, 94621 Veľké Kosihy (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Veszprémi, nar. 28.04.1978,
bytom Veľké Kosihy 8, 94621 Veľké Kosihy končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K001007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámbó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 537, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/106/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 14.04.2020, sp. zn. 23OdK/106/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 76/2020 zo dňa 21.04.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Tibor Zámbó, nar. 25.09.1988,
bytom Iža 537, 946 39 Iža (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Lukáš Reguli,
so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tibor Zámbó, nar.
25.09.1988, bytom Iža 537, 946 39 Iža končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K001008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pánik Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdomestice 91, 956 22 Tvrdomestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 30.03.2020, sp. zn. 28OdK/96/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 67/2020 zo dňa 06.04.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dušan Pánik, nar. 05.09.1958,
bytom Tvrdomestice 91, 956 22 Tvrdomestice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dušan Pánik, nar. 05.09.1958, bytom
Tvrdomestice 91, 956 22 Tvrdomestice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K001009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šahy ..., 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/199/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/199/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 10.08.2020, sp. zn. 31OdK/199/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 157/2020 zo dňa 14.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Michal Dávid, nar. 06.01.1984,
bytom 936 01 Šahy (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so
sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michal Dávid, nar.
06.01.1984, bytom 936 01 Šahy končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K001010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 524, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/219/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/219/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 07.09.2020, č.k. 23OdK/219/2020,
konkurz na dlžníka Monika Kovács, rodné priezvisko Mériová, nar. 23.02.1975, bytom Mužla 524, 943 52 Mužla.
Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Dlžník
v minulosti používal priezvisko Kassay. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 15.9.2020 (vrátane).
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej často zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení.
Majetok, ktorý uviedol dlžník a ktorý potvrdil aj Geodetický a kartografický ústav, bol zistený nasledovne :
Intravilán obce Mužla, Okres Nové Zámky, katastrálne územie Mužla, na liste vlastníctva č. 3350, ako parcela č.
160/1 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1007 m2, ako parcela č. 160/2 – Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 160m2, ako parcela č. 160/3 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2, ako parcela č. 161 –
Záhrada o výmere 611 m2 a stavby so súpisným č. 524 na parcele č. 160/2 – Rodinný dom a so súpisným č.
1000 na parcele č. 160/3 – Garáž, to všetko v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Kovács Jozef r. Kovács
a Monika Kovács r. Mériová, 943 52, Mužla, č. 253, SR, Dátum narodenia: 07.07.1966, Dátum narodenia:
23.02.1975, BSM. V časti C – Ťarchy je vedená ťarcha : Zriadenie záložného práva v prospech : Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 31 335 004, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva (k úverovej zmluve
č.997489 0 01) zo dňa 27.06.2019 na nehnuteľnosť: pozemok reg. C KN parc. č. 160/1, 160/2, 160/3, 161, stavbu
súpisné číslo 524 na pozemku reg. C KN parc. č. 160/2 , stavbu súpisné číslo 1000 na pozemku reg. C KN parc.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

169

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

č. 160/3 v podiele 1/1, V-3935/2019 -č. zmeny 733/2019.
Podľa ZKR platí :
§ 166d Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
(1) Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom
vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje
obydlie.
(2) Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť
hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva má
každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
(3) Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred
nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka.
(4) Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 167h - Konkurzná podstata
(1) Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
§ 167k - Zabezpečený veriteľ
(1) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
(6) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy
na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva.
Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého
posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký
posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej
podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho
vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
§ 167o Speňaženie obydlia dlžníka
(1) Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.8)
(2) Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu
obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého
posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
(6) Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi osobitný účet
dlžníka aj pre bývalého bezpodielového spoluvlastníka; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia rovnako.
§ 167t - Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto
poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
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§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca vyššie popísaný majetok, ktorý je zaťažený záložným právom v prospech zabezpečeného veriteľa
v prvom poradí skúmal. Zistil, že majetok je bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré vyhlásením konkurzu
zaniklo a tak patrí do konkurznej podstaty za splnenia podmienok uvedených v ZKR a súčasne je na ňom
uvedená ťarcha záložného práva.
Zabezpečený veriteľ si neprihlásil tú pohľadávku, ktorá je zabezpečená dotknutým majetkom.
Zabezpečený veriteľ v druhom poradí neexistuje. Správca zisťoval u zabezpečeného veriteľa a zistil, že
hodnota jeho zabezpečenej pohľadávky činí sumu 13.766,99 €. Dlžník riadne a včas platí úver a preto nie je
možné, aby si zabezpečený veriteľ túto pohľadávku do konkurzu prihlásil.
Správca vyžiadal od dlžníka aj zmluvu, ktorou obaja manželia nadobudli nehnuteľnosť v roku 2019. Kúpna
cena činila 30.000,00 €. Správca odhadom určil, že cena celého majetku nepresiahne cenu, za akú ju v toku
2019 odkúpila dlžníčka s manželom, t.j. 30.000,00 €.
Dlžník si v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), uplatnil na
vyššie popísanú nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva
má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Výška nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 € pre každého
z manželov, t.j. spolu 20.000,00 €.
Obydlie dlžníka možno speňažovať len dražbou, pričom okrem vyššie popísanej položky 20.000,00 €
z titulu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia musí výťažok vykryť aj náklady speňaženia a aspoň z časti
pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca majetok do zoznamu majetku určeného na konkurz nezapísal, nakoľko jediný zabezpečený veriteľ
si svoju zabezpečenú pohľadávku neprihlásil a súčasne dospel k záveru, že jeho hodnota nepresahuje
ťarchy na majetku a súčasne dospel k záveru, že nie je možné majetok speňažovať, nakoľko výťažok by
nepokryl nepostihnuteľnú hodnotu obydlia manželov, náklady konkurzu a nezostala by žiadna časť na
aspoň pomerné uspokojenie veriteľov.
Žiaden z veriteľov bližšie nezisťoval údaje vo veci majetku od správcu a teda ani nezložil preddavok na znalecký
posudok. Správca nemal v konkurznej podstate speňaženú žiadnu časť, nakoľko iný majetok nezistil. Vzhľadom
na možnosti poskytované ZKR, správca zverejnil v Obchodnom vestníku výzvu na zloženie preddavku.
Výzvu zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 4.12.2020, č. OV 234/2020, č. zverejnenia K087720, na strane
348,349. Určil lehoty 30 dní odo dňa zverejnenia. Lehota uplynula dňom 4.1.2021. Žiaden veriteľ
v stanovenej lehote nereagoval a preddavok nezložil.
Keďže iný majetok správca nezistil, došiel k záveru, že zistený majetok nie je možné do konkurznej podstaty
zapísať, ani ho speňažovať a že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu správca oznamuje, že konkurz sa končí. Publikovaním tohto oznámenie v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K001011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kondek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhliská 113, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1988
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/286/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/286/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Jozef Kondek, nar.24.07.1988, bytom Uhliská č.113, 935 05 Pukanec, (ďalej v texte „dlžník“) Vám týmto
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.12.2020, sp. zn.27OdK/286/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
č.243/2020, deň vydania 17.12.2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Jozef Kondek, nar.24.07.1988, bytom Uhliská č.113, 935 05 Pukanec,
(hereinafter only “the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra No. 27OdK/276/2020 dated 10 December 2020 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
This resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV243/2020 on date of issue 17
December 2020.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke27OdK/ 286/2020. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:27OdK/286/2020. Application which will be delivered later will be considered
as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, 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. 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.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
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total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published 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 note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Almašová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová ul. 6172 / 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/293/2020 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Almašová, nar. 05.04.1984, bytom
Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Štefánikova 7, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 15:00
hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle: +421 911 370 501 alebo e-mailom na:
majercik@majercikpartners.sk.
JUDr. Marek Majerčík, správca

K001013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Almašová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová ul. 6172 / 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/293/2020 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Almašová, nar. 05.04.1984, bytom
Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice, v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32 ods. 19
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky možno zložiť na bankový účet: SK50 1100 0000
0029 4509 6338.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

JUDr. Marek Majerčík, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 35, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/190/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/190/2020
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
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Patrik Baláž, nar. 30.09.1989, bytom 935 52 Šarovce 35,
sp. zn.: 23OdK/190/2020 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník je
vlastníkom hnuteľných vecí tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020.
Uvedené súpisové zložky však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestali podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú súpisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu majetku je publikované v Obchodnom vestníku č. 1/20210 zo dňa 04.01.2021.

Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K001015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 216, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1979
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/218/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/218/2020
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Štefan Szabó, nar. 17.09.1979, bytom Čalovec 216, 946 02
Čalovec, sp. zn.: 23OdK/218/2020 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník
je vlastníkom hnuteľnej veci tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 224/2020 zo dňa 20.11.2020.
Uvedená súpisová zložka však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú súpisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu majetku je publikované v Obchodnom vestníku č. 1/20210 zo dňa 04.01.2021.

Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K001016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka - Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika,
v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn: 31OdK/255/2020 v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že súpis
majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí)
Popis hnuteľnej veci (súbor): osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia EEF613, VIN: TMBEEF61315332396,
farba: červená, EČV: KN 713 EY, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: opotrebovaný, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200 EUR
JUDr. Richard Schwarz, správca

K001017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Šárkőzy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čápor 1322, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1988
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/244/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/244/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č.

1

2

3

súpisová zložka
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

zn. VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 6K/AEX/
NR465CZ
WVWZZZ6KZVR003583
stav neznámy
neznáma
1 500,00 €
29.12.2020
Majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
zn. AUDI A6 2,5 TDI
NR839JC
WAUZZZ4BZXN141709
stav neznámy
neznáma
4 000,00 €
29.12.2020
Majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
zn. FORD MONDEO
NR096JJ
WF05XXGBB51K71490
stav neznámy
Praha
500,00 €
29.12.2020
Majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu

K001018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Furda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 434/41, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu:
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.12.2020, sp.zn: 30OdK/291/2020-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Roman Furda, nar. 03.09.1992, bytom Dlhá 434/41, 951 75 Beladice a Ing. Aneta Ponesz, so
sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 1/2021 dňa 04.01.2020.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 30OdK/291/2020 S1321 v kancelárii
správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
anetaponesz@gmail.com.
Správca oznamuje , že od 1.1.2021 bola zmena adresy správcu a to: Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K001019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Furda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 434/41, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.12.2020, sp.zn: 30OdK/291/2020-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Roman Furda, nar. 03.09.1992, bytom Dlhá 434/41, 951 75 Beladice a Ing. Aneta Ponesz, so
sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 1/2021 dňa 04.01.2020.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707. 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 zložená samostatný preddavok.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K001020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Furda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 434/41, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/291/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Roman Furda, nar. 03.09.1992, bytom Dlhá 434/41, 951 75 Beladice , Slovenská republika,
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 30OdK/291/2020-11 zo dňa
23.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Roman Furda date of bird 03th of september
1992, residency Dlhá 434/41, 951 75 Beladice, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is
to inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/291/2020-17 dated on 23th of
December 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 1/2021 dňa 04.1.2021. Dňom
05.1.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 1/2021 on 4th of January
2021. Bankruptcy was declared on 05th of January 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Ing. Aneta Ponesz, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Ing. Aneta Ponesz , trustee, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovak
Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05.1.2021.

The date 05th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

180

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing 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/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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 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 incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

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

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.

Ing. Aneta Ponesz, správca/trustee

K001021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Dobiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dyčka 156, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/254/2020 S1321
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Okresný súd Nitra
31OdK/254/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.11.2020, sp.zn: 31OdK/254/2020-18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Erik Dobiáš, nar. 27.01.1982, bytom Dyčka 156, 952 01 Vráble a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu.
Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 216/2020 dňa 09.11.2020.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v není neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle § 167 v ods. 1ZKR ,
týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Erik Dobiáš, nar. 27.01.1982, bytom Dyčka 156, 952
01 Vráble, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz
dlžníka zrušuje.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K001022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 440, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/248/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/248/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Peter Kovács, nar. 22.10.1991, bytom 943 65 Kamenica nad Hronom
440, podnikajúci pod obch. menom: Peter Kovács, s miestom podnikania: 943 65 Kamenica nad Hronom
440, IČO: 46 813 730, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.06.2019, v zmysle ust. §-u 167u
ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení a neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Do zoznamu nákladov konkurzu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

184

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0948
400 970, alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre dňa 05.01.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K001023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtne Ludany 545, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/279/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Jozef Novák, nar.
26.03.1953, bytom 935 56 Mýtne Ludany 545, oznamuje, že podľa doterajších zistení dlžník nevlastní majetok
podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
V Nitre dňa 05.01.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

K001024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 307, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku v súlade s ustanovením § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii:
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Mgr. Tomáš Timoranský, správca dlžníka Eva Benková, nar. 28.10.1972, bytom 941 50 Dedinka 307, v konaní
prebiehajúcom na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 31OdK/124/2020 touto cestou oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii.

Mgr. Tomáš Timoranský

K001025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vojtech Kajaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná ul. 2242 / 14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1981
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/250/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Vojtech Kajaba, nar. 19.04.1981, Rovná 2242/14, 945 01 Komárno
Spisová značka správcu: 27OdK/250/2020 S1571

Spisová značka súdu: 27OdK/250/2020

Veriteľ: TELERVIS PLUS, a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35717769
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávok označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásených pohľadávok por. č. 1. S prílohami:
- 1.

596,93 EUR

- 2.

570,00 EUR

Prihláška doručená:
- elektronicky dňa 16.12.2020 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., 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

186

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

K001026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Úradníčková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1104/10, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
dlžníka Oľga Úradníčková, nar. 07.05.1978, trvale bytom Timravy 1104/10, 036 01 Martin, ponúka v rámci
verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

Iná majetková hodnota
por.č. označenie
SUMA
Pohľadávka voči dlžníkovi Marián Trusko, nar. 13.06.1981, bytom: P.V. Rovnianka 5296/16, 036 01 Martin - Záturčie, z titulu 3 305,76
1.
plnenia ručiteľského záväzku v zmysle § 550 Občianskeho zákonníka
€

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAÚradníčková - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 07051978. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: sustekova.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0917 343 714.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K001027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 1, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1987
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/39/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/39/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Milan Matúš,Svederník 013 32 oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín
v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email: bmkkonkurz@gmail.com alebo
do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing.Ladislava Bátoryová, správca

K001028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 1, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1987
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/39/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/39/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
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Okresného súdu v Žiline , č.k. 10OdK/39/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Milan Matúš,Svederník 013 32 .V zmysle zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina Slovenská republika, k číslu
konania . 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. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v Žiline v Obchodnom vestníku.
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. Základnými náležitosťami prihlášky
sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Žilina , 10OdK/39/2020, published in Commercial
Journal , the bankruptcy was declared on the estate of Milan Matúš,Svederník. The bankruptcy was declared as of this date. According to
the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
and in one original to the District court . Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not 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
bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day
following the publication of Resolution District Court in Žilina in the Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration form and fulfill
the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the 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 bankrupt’s general estate, total
amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause
of this security right. Each secured claim must be lodged separately. 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. 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. In case the creditor does not have
a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is
unknown from the documents of the debtor.

K001029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/53/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/53/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Milan Bartoš, nar. 06.04.1961, Liptovská Porúbka 377, 03301 Liptovská Porúbka (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06.2019
(K053167).
Číslo Druh
1

Cenný
papier

Súpisová
zložka
akcia

Popis majetku

Počet
kusov
kmeňová akcia na meno, spoločnosti Farma Východná p.d., Východná 10
465, 032 32 Východná, IČO: 00195812, vydaná dňa 24.2.2000
(pôvodné obchodné meno spoločnosti Poľnohospodárske družstvo
Východná, Východná 465, 032 32 Východná)

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
33,19 EUR

(ďalej len „Cenný papier“)
Cenný papier sa predáva v stave v akom sa nachádza. Správca nezodpovedá za právne a iné vady Cenného
papiera.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Milan Bartoš - Cenný papier - NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00
hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie
podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Cenný papier (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Cenný papier
- Milan Bartoš“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Cenného papiera,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Cenný papier.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Cenný papier. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. návrh kúpnej ceny za Cenný papier v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Cenný papier na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K001030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bugáň Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2984/4D, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/214/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Ladislav Bugáň, nar. 13.08.1966, Okružná 2984/4D, 022 04 Čadca - U Hluška (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného
majetku Dlžníka (ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“), ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
28/2020 zo dňa 11.02.2020 (K012558).
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky
je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ladislav Bugáň – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 1052 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za
Nehnuteľnosti LV č. 1052 - Ladislav Bugáň“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná
kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K001031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K 2/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku

súpisová zložka majetku č. 84 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac september 2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 87,50 EUR
Súpisová hodnota majetku: 87,50 EUR
Deň zápisu : 5. 1. 2021
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 85 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 87,30 EUR
Súpisová hodnota majetku: 87,30 EUR
Deň zápisu : 5. 1. 2021
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

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

K001032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Zemko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/198/2020 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/198/2020

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

193

Obchodný vestník 5/2021
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Branislav Zemko, nar.:13.10.1980, trvale
bytom Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v
kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do
správcovského spisu je možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na advokat.rk@herich.sk, alebo na
telefonickom čísle: 0444329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K001033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Zemko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/198/2020 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/198/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Branislav Zemko, nar.13.10.1980, trvale bytom
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina, v zmysle ustanovenia §167l ods.5 v spojení s ustanovením §32 ods.7,
pís.b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu:
IBAN:SK4002000000000217744342. Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K001034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chyla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6446/15, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Marián Chyla, nar. 06.10.1956, Rybárpoľská 6446/15, 034 01 Ružomberok
týmto v zmysle ustanovenia § 167n spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I.
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Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – nehnuteľností vo
vlastníctve dlžníka zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 60/2020,
dňa 26.03.2020:
por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

popis

LV

POZEMOK
štát:
Slovenská
republika
okres:
Ružomberok
obec:
HUBOVÁ
katastrálne
územie:
Hubová
parcely registra KN-E

parcela č.

výmera v spoluvlastnícky
m2
podiel

1289
1616

322
102

1641
2037
2038/2

383
2672
2870

2040/2
2041
2042
2043

2941
603
777
255

2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051

1327
1091
130
30
17
170
1213
48

2052

1215

2053
2054
2055
2056/2
2059

924
316
1255
4353
726

2060

2519

2061
2062/1

1634
1278

2062/2

59

2063

1443

2064

1542

2065

3844

2066/1
2066/2

635
57

2067
2068/2
2071
2072
2073
2074
2075/2
2076
2077
2078

526
3193
4353
1069
1214
477
1605
1409
2695
4359

1

5040

1

5040

1

5040

1
1

5040
5040

1

5040

1
1
1

5040
5040
5040

1

5040

1
1
1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1

5040
5040
5040
5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040

prislúchajúca
výmera v m2
0,06
0,02
0,08
0,53
0,57
0,58
0,12
0,15
0,05
0,26
0,22
0,03
0,01
0,003
0,03
0,24
0,01
0,24
0,18
0,06
0,25
0,86
0,14
0,50
0,32
0,25
0,01
0,29
0,31
0,76
0,13
0,01
0,10
0,63
0,86
0,21
0,24
0,09
0,32
0,28
0,53
0,86

druh

trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,002 EUR
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,05 EUR
ostatná plocha
0,06 EUR
trvalý
trávny
0,06 EUR
porast
ostatná plocha
0,01 EUR
orná pôda
0,02 EUR
orná pôda
0,01 EUR
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,003 EUR
orná pôda
0,001 EUR
orná pôda
0,0003 EUR
orná pôda
0,003 EUR
orná pôda
0,02 EUR
orná pôda
0,001 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
ostatná plocha
0,01 EUR
orná pôda
0,02 EUR
orná pôda
0,09 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
trvalý
trávny
0,05 EUR
porast
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
ostatná plocha
0,03 EUR
trvalý
trávny
0,001 EUR
porast
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
trvalý
trávny
0,08 EUR
porast
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,001 EUR
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,06 EUR
ostatná plocha
0,09 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
orná pôda
0,02 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
orná pôda
0,03 EUR
ostatná plocha
0,03 EUR
ostatná plocha
0,05 EUR
ostatná plocha
0,09 EUR
trvalý
trávny
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súpisová
hodnota

Obchodný vestník 5/2021
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

2306*

Konkurzy a reštrukturalizácie

2079

789

2080

326

2081

320

2082
2083
2084
2085
2086

2533
3913
1604
884
491

2087

834

2088

1127

2089

899

2090

50

2091

995

2092
2093
2094
2095
2096
2097

308
3141
89
541
3745
2853

2098

1098

2099

764

2100

611

2101

2036

2102

2045

2103

2072

2104

3143

2105
2106

4861
6093

2107

1095

2108

7125

2109
2113/2
2114
2115/2
2116
2117
2118/2

1996
8
3187
4818
6401
857
4894

2119
2120
2121/2
2122
2123
2124
2125/2
2126/2

946
1328
12735
2651
939
195
1805
284

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1

5040
5040
5040
5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040
5040

1

5040

1
1
1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040

0,16
0,06
0,06
0,50
0,78
0,32
0,18
0,10
0,17
0,22
0,18
0,01
0,20
0,06
0,62
0,02
0,11
0,74
0,57
0,22
0,15
0,12
0,40
0,41
0,41
0,62
0,96
1,21
0,22
1,41
0,40
0,002
0,63
0,96
1,27
0,17
0,97
0,19
0,26
2,53
0,53
0,19
0,04
0,36
0,06

Deň vydania: 11.01.2021
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
trvalý
trávny
0,05 EUR
porast
ostatná plocha
0,08 EUR
orná pôda
0,03 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,001 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,06 EUR
orná pôda
0,002 EUR
orná pôda
0,01 EUR
ostatná plocha
0,07 EUR
ostatná plocha
0,06 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
trvalý
trávny
0,04 EUR
porast
trvalý
trávny
0,04 EUR
porast
trvalý
trávny
0,04 EUR
porast
trvalý
trávny
0,06 EUR
porast
trvalý
trávny
0,10 EUR
porast
ostatná plocha
0,12 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,14 EUR
porast
trvalý
trávny
0,04 EUR
porast
ostatná plocha
0,0002 EUR
ostatná plocha
0,06 EUR
vodná plocha
0,10 EUR
ostatná plocha
0,13 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
orná pôda
0,10 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
ostatná plocha
0,03 EUR
ostatná plocha
0,25 EUR
ostatná plocha
0,05 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,004 EUR
ostatná plocha
0,04 EUR
vodná plocha
0,01 EUR
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Konkurzy a reštrukturalizácie
2127/2
4098
4324/1
4325/1

570
1680
22
12

5343
5364
5401
5448/1
5498
5509

10783
1942
6898
69879
302
83448

5728
5829
5911

42114
4071
134617

6844
7200/2
7505
7581
7630
8157/1

1028
1897
284
931
97
9217

4087/2
5350

5220
34696

5474

18062

5529

845

5643

29767

6488

3123

6980

26153

2482*

7582
2485* 4101
5346
5347
5349
5366/1
2520*
5519
5550
6516
7458
470

921
3906
8230
13554
5522
78734
90926
66461
165649
21580
83

471

676

655
670
672

28
608
1849

903/2
938/2
958
2032
2033
2034
2035
2036
2038/1
2039

108
264
1934
651
358
357
1561
941
821
220

1
1
1
1

5040
5040
5040
5040

1

5040

1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040

1

5040

1
1

5040
5040

1

5040

1
1
1
1
1

5040
5040
5040
5040
5040

13

68760

13

68760

13

68760

13

68760

13

68760

13

68760

13

68760

13

68760

1
3
3
3
3
3
3
3
3
5

10080
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
12096

5

12096

5

12096

5
5

12096
12096

5

12096

5
5
5
5
5
5
5
5
5

12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096

5

12096

0,11
0,33
0,004
0,002
2,14
0,39
1,37
13,86
0,06
16,56
8,36
0,81
26,71
0,20
0,38
0,06
0,18
0,02
1,83
0,99
6,56
3,41
0,16
5,63
0,59
4,94
0,17
0,39
1,62
2,66
1,08
15,46
17,85
13,05
32,52
4,24
0,03
0,28
0,01
0,25
0,76
0,04
0,11
0,80
0,27
0,15
0,15
0,65
0,39
0,34
0,09

Deň vydania: 11.01.2021
ostatná plocha
0,01 EUR
orná pôda
0,03 EUR
ostatná plocha
0,0004 EUR
ostatná plocha
0,0002 EUR
trvalý
trávny
0,21 EUR
porast
orná pôda
0,04 EUR
ostatná plocha
0,14 EUR
ostatná plocha
1,39 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
1,66 EUR
trvalý
trávny
0,84 EUR
porast
ostatná plocha
0,08 EUR
ostatná plocha
2,67 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
ostatná plocha
0,04 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,002 EUR
ostatná plocha
0,18 EUR
trvalý
trávny
0,10 EUR
porast
ostatná plocha
0,66 EUR
trvalý
trávny
0,34 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
trvalý
trávny
0,56 EUR
porast
trvalý
trávny
0,06 EUR
porast
trvalý
trávny
0,49 EUR
porast
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
ostatná plocha
0,04 EUR
ostatná plocha
0,16 EUR
ostatná plocha
0,27 EUR
ostatná plocha
0,11 EUR
ostatná plocha
1,55 EUR
ostatná plocha
1,79 EUR
ostatná plocha
1,30 EUR
ostatná plocha
3,25 EUR
ostatná plocha
0,42 EUR
záhrada
0,003 EUR
zastavaná plocha
0,03 EUR
a nádvorie
trvalý
trávny
0,001 EUR
porast
orná pôda
0,03 EUR
ostatná plocha
0,08 EUR
trvalý
trávny
0,004 EUR
porast
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,08 EUR
ostatná plocha
0,03 EUR
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,06 EUR
ostatná plocha
0,04 EUR
ostatná plocha
0,03 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
trvalý
trávny
0,06 EUR

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

197

Obchodný vestník 5/2021
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

2040/1
2056/1
2057/2
3402* 2058
2068/1
2069
2070
2075/1
2112
2113/1
2115/1
2118/1
2121/1
2125/1
2126/1
2127/1
2128
2129
2130
2131
3379/2
3488
3498
3499
10947
3620* 4087/1
5344
5345
5348/1
5367
5510
5545
3975*
5573
5644
6515
7200/5
7459
7460
POZEMOK
2111/2
štát:
Slovenská
2132
republika
2133
okres:
Ružomberok
2134
obec:
ĽUBOCHŇA
4922
katastrálne
územie:
Ľubochňa
4929
parcely registra KN-E
4930/1
4930/3
4969

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Konkurzy a reštrukturalizácie
1391
1953
352
849
2227
368
433
195
531
1238
2744
1017
2613
1888
465
84
406
51
201
860
202
345
126
71
1855
394
34488
115229
517167
3009
195880
194217
19430
123196
263275
122480
13642
154545
208
790
108
263
28022
2007
785
35457
1373

4981/2

1363

4994
5328
5408
5410
5448/2
5454
5458
5462
7886
7892
7931
5366/2

1575
12578
3767
2612
492
1928
575
324
1086
4021
820
3233

340*

5

12096

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096
12096

5

12096

5
5
5
5
65
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12096
12096
12096
12096
178848
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040

1

5040

1

5040

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
5040
15280

0,57
0,81
0,15
0,35
0,92
0,15
0,18
0,08
0,22
0,51
1,13
0,42
1,08
0,78
0,19
0,03
0,17
0,02
0,08
0,36
0,08
0,14
0,05
0,03
0,77
0,14
6,77
22,62
101,54
0,59
38,46
38,13
3,81
24,19
51,69
24,05
2,68
30,34
0,04
0,16
0,02
0,05
5,56
0,40
0,16
7,04
0,27
0,27
0,31
2,50
0,75
0,52
0,10
0,38
0,11
0,06
0,22
0,80
0,16
0,63

Deň vydania: 11.01.2021
0,06 EUR
porast
orná pôda
0,08 EUR
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,04 EUR
ostatná plocha
0,09 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
orná pôda
0,02 EUR
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,02 EUR
ostatná plocha
0,05 EUR
vodná plocha
0,11 EUR
orná pôda
0,04 EUR
vodná plocha
0,11 EUR
vodná plocha
0,08 EUR
vodná plocha
0,02 EUR
vodná plocha
0,003 EUR
vodná plocha
0,02 EUR
orná pôda
0,002 EUR
orná pôda
0,01 EUR
vodná plocha
0,04 EUR
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
ostatná plocha
0,01 EUR
orná pôda
0,01 EUR
orná pôda
0,003 EUR
ostatná plocha
0,08 EUR
lesný pozemok 0,01 EUR
lesný pozemok 0,68 EUR
lesný pozemok 2,26 EUR
lesný pozemok 10,15 EUR
lesný pozemok 0,06 EUR
lesný pozemok 3,85 EUR
lesný pozemok 3,81 EUR
lesný pozemok 0,38 EUR
lesný pozemok 2,42 EUR
lesný pozemok 5,17 EUR
lesný pozemok 2,40 EUR
lesný pozemok 0,27 EUR
lesný pozemok 3,03 EUR
ostatná plocha
0,004 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,002 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,56 EUR
orná pôda
0,04 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,70 EUR
ostatná plocha
0,03 EUR
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
trvalý
trávny
0,03 EUR
porast
ostatná plocha
0,25 EUR
ostatná plocha
0,07 EUR
ostatná plocha
0,05 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,04 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,08 EUR
ostatná plocha
0,02 EUR
ostatná plocha
0,06 EUR
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211
212

344*

213

365

214
487
215
216
217

752

218
219

771

220
221
222

779

800

225
226
227

821

228
229

857

230
231
232
233
234

926
965

966

235
236
237
238
239
240
241
242
243

1025
1064
1065

1119*

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

5372
5378

28764
27400

4938

10150

5239

899

8119

1640

8650/14

1439

8650/39

5966

8650/62

7604

8650/53
8650/88

4204
7186

8650/89

12796

8650/71

8638

8906

1719

9090

2821

9097

1780

8966

2254

9081

8128

9083

499

9098
1187
1257/1
1258/1
1258/2
1261/1

2644
242
205
15
13
1

1261/2
1337/1
1389
1390
2110
2111/1
4281
4324/1
4325/1

16
329
380
247
270
1790
86
87
115

774

223
224

Konkurzy a reštrukturalizácie

1146*
1219*
1340

1387*

5343
551
4101/1
6911
4101/2
11701
5345
582
950/38
parcela
122
registra KN-C
4530
1013
4531
554
4532
536
5348/2
92820
5368
590
5369
581
5370
1079
5371
231582

5,65
5,38

Deň vydania: 11.01.2021

3
3

15280
15280

1

120960

1

80

1

80

1

40

1

40

1

40

17

18200

17

18200

17

18200

1

40

1

40

1

40

1

40

1

200

1

200

1

200

1

40

1
1
1
1
1

2
8
1
1
1

1

1

1
1
1
5
5
5
5
5

4
4
2
12096
12096
12096
12096
12096

5

12096

5
5
5

24192
24192
12224

0,23
1,43
2,42
0,24

1

8

15,25

zastavaná plocha
50,00 EUR
a nádvorie

3
3
3
3
3
3
3
3

15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280
15280

0,20
0,11
0,11
18,22
0,12
0,11
0,21
45,47

lesný
lesný
lesný
lesný
lesný
lesný
lesný
lesný

0,08
11,24
20,50
35,98
149,15
190,10
3,93
6,71
11,95
215,95
42,98
70,53
44,50
11,27
40,64
2,50
66,10
121,00
25,63
15,00
13,00
1,00
16,00
82,25
95,00
123,50
0,11
0,74
0,04
0,04
0,05

ostatná plocha
0,56 EUR
ostatná plocha
0,54 EUR
trvalý
trávny
0,01 EUR
porast
trvalý
trávny
1,12 EUR
porast
trvalý
trávny
2,05 EUR
porast
trvalý
trávny
3,60 EUR
porast
trvalý
trávny
14,92 EUR
porast
trvalý
trávny
19,01 EUR
porast
trvalý
trávny
0,39 EUR
porast
ostatná plocha
0,67 EUR
trvalý
trávny
1,20 EUR
porast
trvalý
trávny
21,60 EUR
porast
trvalý
trávny
4,30 EUR
porast
trvalý
trávny
7,05 EUR
porast
trvalý
trávny
4,45 EUR
porast
trvalý
trávny
1,13 EUR
porast
trvalý
trávny
4,06 EUR
porast
trvalý
trávny
0,25 EUR
porast
trvalý
trávny
6,61 EUR
porast
orná pôda
150,00 EUR
orná pôda
50,00 EUR
orná pôda
50,00 EUR
ostatná plocha
50,00 EUR
orná pôda
10,00 EUR
zastavaná plocha
50,00 EUR
a nádvorie
orná pôda
87,50 EUR
orná pôda
100,00 EUR
orná pôda
150,00 EUR
ostatná plocha
0,01 EUR
ostatná plocha
0,07 EUR
ostatná plocha
0,004 EUR
ostatná plocha
0,004 EUR
ostatná plocha
0,005 EUR
trvalý
trávny
0,02 EUR
porast
ostatná plocha
0,14 EUR
ostatná plocha
0,24 EUR
lesný pozemok 0,02 EUR

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
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0,02 EUR
0,01 EUR
0,01 EUR
1,82 EUR
0,01 EUR
0,01 EUR
0,02 EUR
4,55 EUR
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257
258
259
260
261

262

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

1412
POZEMOK
štát:
Slovenská
republika
okres:
Ružomberok
11545
obec: RUŽOMBEROK
katastrálne
územie:
Ružomberok
parcela registra KN-E
POZEMOK
966
štát:
Slovenská 1220
republika
1296
okres:
Ružomberok
obec: STANKOVANY
katastrálne
územie:
Stankovany
parcely registra KN-E
2189

2190
2191
2192
2193
2194

282

2400

283

2401

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

2527

2627

2852
3073
3096
3341
3452

3459
3461
3471
3477
3483
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3
3
3
3

15280
15280
15280
15280

17

18200

12,74
0,44
0,29
0,32
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5373
5375
5376
5377

64912
2218
1463
1622

8650/58

31108

7505/2

14

1953124 9999999999 0,003

ostatná plocha

2643
3986/2
3054
2304
2334
2336
2383
2392
2408
2412
2425/1
1676
1682
2233
2352
1668
3084
3034/1
3034/2

1041
779
2165
2077
4896
1716
6542
4704
9063
3897
2651
1949
2741
17855
2986
617
809
785
61

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6

788
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
136
404
404
404

205

9

3

4

206
412/1
412/2
703
704
1126/1
1126/2
1443/2
2594
3443
3982
1733
2670
3024/502
3099
3211
2208
2309
2366
2425/2
3190
3520
3500
3511
1531
1543
2649
2930
3986/1

6
110
13
804
833
99
16
674
96
291
96
467
102
10
1124
5507
5983
5359
1422
1135
2952
10025
524
2237
2116
8703
4098
5520
767

1

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16
16
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
88
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

orná pôda
0,79 EUR
orná pôda
1,16 EUR
orná pôda
3,22 EUR
orná pôda
3,08 EUR
orná pôda
7,27 EUR
orná pôda
2,55 EUR
orná pôda
9,72 EUR
orná pôda
6,99 EUR
orná pôda
13,46 EUR
orná pôda
5,79 EUR
orná pôda
3,94 EUR
orná pôda
2,89 EUR
orná pôda
4,07 EUR
orná pôda
26,52 EUR
orná pôda
4,43 EUR
orná pôda
1,36 EUR
orná pôda
1,20 EUR
orná pôda
10,00 EUR
orná pôda
1,00 EUR
zastavaná plocha
10,00 EUR
a nádvorie
zastavaná plocha
1,00 EUR
a nádvorie
orná pôda
7,00 EUR
orná pôda
1,00 EUR
orná pôda
20,10 EUR
orná pôda
20,83 EUR
orná pôda
2,48 EUR
orná pôda
0,40 EUR
orná pôda
16,85 EUR
orná pôda
2,40 EUR
orná pôda
7,28 EUR
orná pôda
2,40 EUR
orná pôda
5,84 EUR
orná pôda
1,28 EUR
orná pôda
0,50 EUR
orná pôda
20,00 EUR
orná pôda
8,18 EUR
orná pôda
8,89 EUR
orná pôda
7,96 EUR
orná pôda
2,11 EUR
orná pôda
1,69 EUR
orná pôda
4,38 EUR
orná pôda
14,89 EUR
orná pôda
0,78 EUR
orná pôda
3,32 EUR
orná pôda
3,14 EUR
orná pôda
12,17 EUR
orná pôda
6,09 EUR
orná pôda
8,20 EUR
orná pôda
10,00 EUR

29,06

7,93
11,57
32,15
30,85
72,71
25,49
97,16
69,86
134,60
57,88
39,37
28,95
40,71
265,17
44,35
13,61
12,01
11,66
0,91
6,75
0,75
6,88
0,81
201,00
208,25
24,75
4,00
168,50
24,00
72,75
24,00
58,38
12,75
0,34
16,69
81,79
88,86
79,59
21,12
16,86
43,84
148,89
7,78
33,22
31,43
129,25
60,86
81,98
11,39

lesný pozemok 1,27 EUR
lesný pozemok 0,04 EUR
lesný pozemok 0,03 EUR
lesný pozemok 0,03 EUR
trvalý
trávny
2,91 EUR
porast
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0,10 EUR
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312

3489 2941

Konkurzy a reštrukturalizácie
15533

6

404

SPOLU

230,69

Deň vydania: 11.01.2021
orná pôda

5045,47

24,00 EUR
1 256,44
EUR

Pozn. hviezdičkou * sú označené spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z.

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Správca poučuje záujemcov, že ponuku možno predložiť minimálne pre jedno celé katastrálne územie,
nehnuteľnosti sa nespeňažujú samostatne po jednotlivých parcelách.
Spoločné nehnuteľnosti podielnikov – Spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Hubová – Pozemkové
spoločenstvo evidované na v k. ú. LV č. 2306, č. 2482, č. 2485, č. 2520, č. 3402, č. 3620, č. 3975 a v k. ú.
Ľubochňa na LV č. 340, č. 344, č. 1119, č. 1146, č. 1219, č. 1387 sa speňažujú spoločne, ponuku možno
predložiť len ku všetkým tam evidovaným nehnuteľnostiam.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 2. kole predstavuje 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK15 0900 0000 0051 7117 3232

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „2OdK/249/2018 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „2OdK/249/2018 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 26.01.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.

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

201

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K001035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Čadecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vychylovka 313, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.3.1972
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 7OdK/38/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Marek Čadecký, Vychylovka 313, 023 05 Nový Bystrica .V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . 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. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. 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. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Žilina , 7OdK/38/2020, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Marek Čadecký, Vychylovka 313, 023 05 Nový Bystrica. The bankruptcy was declared as of this date. According
to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
in one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court . Registrations that
will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not 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 bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Žilina in the
Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the 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 bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. 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. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K001036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavom 2021/2, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/168/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/168/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lena Mišalová, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Ilavský, nar. 05.06.1983, Za Plavom 2021/2,
032 03 Liptovský Ján, v konkurzom konaní sp. zn. 1Odk/168/2020 v súlade s § 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“) zverejňuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku:
Typ súpisovej
súpisová
zložky
Všeobecná podstata - popis majetku
podiel hodnota
právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 15% v spoločnosti
iná majetková
Ilavsky-Transped, s.r.o., so sídlom Liptovský Ján 2021, 032 03, IČO: 50 096 061, zapísanej v obchodnom 1/1
750 €
hodnota
registri OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 64784/L

Predmetný majetok (ďalej len „vyrovnací podiel“) bol zapísaný do súpisu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
243/2020 zo dňa 17.12.2020 (K090466) a verejné ponukové konanie správca vyhlasuje za nasledovných
podmienok:
1/
Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 1Odk/168/2020 neotvárať!“. Lehota na predkladanie ponúk je
15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v obchodnom vestníku,
pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky rovnakého záujemcu nebude správca prihliadať.
2/
V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej
ceny za vyrovnací podiel na účet správcu vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK59 0900 0000 0001 7514 1462 a do
správy pre prijímateľa uviesť „ponukové konanie 1Odk/168/2020“. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej
na predkladanie ponúk zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/

Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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a/
označenie súpisovej zložky majetku – vyrovnacieho podielu - s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene
euro;
b/
označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania;
c/
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (originál alebo úradne overená kópia výpisu
z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/

doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;

f/
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej
ponuky;
g/
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú
kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené
a vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok
ponukového konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za vyrovnací podiel. V prípade rovnosti najvyšších ponúk
viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu
a zložená záloha sa započíta na kúpnu cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným
záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
JUDr. Lena Mišalová, správca

K001037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkami číslo 1. - 2. (Súbor 1) v súpisovej hodnote 508,56 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (508,56 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
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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K001038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 3. (Súbor 2) v súpisovej hodnote 4 995,90 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 995,90 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
Označenie predmetu kúpy;
Návrh kúpnej ceny v eurách;
Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K001039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 4. (Súbor 3) v súpisovej hodnote 358,75 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 3 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (358,75 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K001040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

209

Obchodný vestník 5/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Okresný súd Žilina
10OdK/12/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 5. (Súbor 4) v súpisovej hodnote 1 763,26 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 4 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (1 763,26 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K001041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 6. (Súbor 5) v súpisovej hodnote 4 889,50 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 5 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 889,50 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
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kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 5. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K001042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Grecula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K stanici 507/5, 033 01 Podtureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Vladimír Grecula, nar. 15.07.1979, trvale
bytom K stanici 507/5, 033 01 Podtureň, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na adrese : Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 –
14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
adrese : e-mail: sumichrastovaspravca@gmail.com, mob. tel. : +421 911 082 416, prípadne doručené do
elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K001043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Grecula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K stanici 507/5, 033 01 Podtureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Vladimír Grecula, nar. 15.07.1979, trvale
bytom K stanici 507/5, 033 01 Podtureň, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
číslo bankového účtu správcu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
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
350Eur a najviac 10.000Eur.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak,
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera, a číslo konkurzného konania.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K001044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gogolák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Námestovo 329/6, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S1994
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

213

Obchodný vestník 5/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Okresný súd Žilina
2OdK/108/2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Gogolák, nar. 03.07.1947, trvale bytom 029
01 Námestovo, korešpondenčná adresa Gazdovský rad 63, 931 01 Šamorín, do 30.08.1998 podnikajúceho pod
obchodným menom Ján Gogolák SPOTREBNÝ TOVAR, s miestom podnikania Cyrila a Metoda 330/4, 029 01
Námestovo, IČO: 10 847 642, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K001045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Klotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/140/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Petra Klotáková, nar.
05.09.1984, bytom Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov, v súlade s ustanovením § 167n ods. 1
a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov/ďalej len
ZKR/, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka – pozemky, majetkové
podiely, evidované v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Žilina, nachádzajúce sa v obci Žilina,
katastrálne územie Bánova, okres Žilina, Slovenská republika.. Predmetné nehnuteľnosti boli zapísané
do súpisu majetku konkurznej podstaty a zverejnené v OV č. 218/2020 dňa 11.11.2020. Celková súpisová
hodnota predstavuje 1470,00 EUr.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom ponukového konania sú pozemky, majetkové podiely, nachádzajúce sa v obci Žilina,
katastrálne územie Bánova, okres Žilina, Slovenská republika. Majetkové podiely sa predávajú v celosti,
t.j. nie je možné predať len časť pozemkov.
2. Záujemcovia o kúpu predmetných nehnuteľnosti zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu: Na
stanicu 16, 010 09 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 1OdK/140/2019-záväzná ponuka,
neotvárať“. Súčasťou ponuky je aj súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov pre účely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ponukového konania, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. , ak je záujemca fyzická osoba. Záujemca
zároveň uvedie aj telefonický resp. e-mailový kontakt.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 21 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom Vestníku. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záujemca o kúpu predmetných nehnuteľnosti zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške
100 % ponúkanej ceny a to na bankový účet IBAN: SK 05 1100 0000 0030 1408 7331, variabilný symbol
11402020, do poznámky je potrebné uviesť Klotáková Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha
vrátená na jeho bankový účet a zároveň mu správca písomne alebo e-mailom oznámi, že bol
v ponukovom konaní neúspešný a to do troch /3/ dni od dňa otvárania obálok.
5. Otváranie obálok uskutočni správca do troch /3/ dni od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
6. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál
z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho
preukazu.
7. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na adrese: Na stanicu 16, 010
09 Žilina.
8. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutočni žrebovanie. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh
kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty , do ktorej je úspešný účastník ponukového konania
povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote má za následok neuzavretie
kúpnej zmluvy a teda zmarenie ponukového konania. Poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
10. Predmet speňažovania t.j. pozemky sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť
uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate.
11. Právo úspešného účastníka ponukového konania 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/ dni od skončenia ponukového
konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému záujemcovi vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch /3/ dni odo dňa
vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

Ing. Štefan Straka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Šabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 755 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/47/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/47/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Alojz Šabo, nar. 11.12.1968, trvale bytom
Čadca, korešpondenčná adresa : Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca – U Hluška, do 05.10.2013 podnikajúci pod
obchodným menom Alojz Šabo, s miestom podnikania U Hluška Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca, IČO:
30 798 841 kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava č. 6, 010 01 Žilina, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6, 010 01
Žilina, oznamuje, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu doručená do kancelárie
správkyne prihláška pohľadávky veriteľa :
·

Mesto Čadca, ul. Námestie Slobody 30, Čadca, IČO: 313971 – prihláška v celkovej sume 253,61
Eur.

Pohľadávka veriteľov bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K001047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babkov 199, 013 11 Lietavská Svinná – Babkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/14/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/14/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 09.09.2020, sp. zn. 7OdK/14/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jana Smolková, nar. 15.08.1971, trvale bytom Babkov 199, 013 11 Lietavská Svinná-Babkov,
podnikajúceho pod obchodným menom Jana Smolková, s miestom podnikania: Babkov 199, 013 11 Lietavská
Svinná-Babkov, IČO: 50 767 348, korešpondenčná adresa: Radoľa 442, 023 36 Radoľa, (ďalej len „dlžník“) a do
funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie
Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod č. S1774 (ďalej len „správca“).
Podľa § 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“): Správca bez zbytočného odkladu, po splnení́ rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná́ podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná́
prihlasovacia lehota, a ak niektorý́ z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení́ podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K001048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Houdeka 1923/46, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/189/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/189/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

popis

LV

3926

výmera v
m2
9270 229
9278 502
9284 420
9676/1 343
9676/2 24
9687 357
9693 233
9699 243
9705 280
9711 349
9714/1 1051
9714/2 16
11884/2 42
11884/3 652
11891 425
11897 310
11916 230
14400 3957
14415 757
14416 1370
14431 1127
14446 2088
16188/1 1019
16188/2 85

parcela č.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

prislúchajúca
výmera v m2
38,17
83,67
70,00
57,17
4,00
59,50
38,83
40,50
46,67
58,17
175,17
2,67
7,00
108,67
70,83
51,67
38,33
659,50
126,17
228,33
187,83
348,00
169,83
14,17

spoluvlastnícky podiel

25

16534 632

1

6

105,33

26

16539 768

1

6

128,00

14228 480
9801 1859
9806 594
9813 687

5
393660
393660
393660

96
1822924800
1822924800
1822924800

25,00
0,40
0,13
0,15

16532 887

393660

1822924800

0,19

16537 479

393660

1822924800

0,10

16542 801

393660

1822924800

0,17

27
28
29
30

4369

31
32
33

3984*

druh
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
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34

16547 684

393660

1822924800

0,15

35

16562 718

393660

1822924800

0,16

36

10060/9 14543

32849

67622400

7,06

37

10060/10 4851

32849

67622400

2,36

38

10060/12 4235

32849

67622400

2,06

39

10060/13 3576

32849

67622400

1,74

40

10060/14 3466

32849

67622400

1,68

41

10060/15 5057

32849

67622400

2,46

42

10060/16 3727

32849

67622400

1,81

43

10060/18 3882

32849

67622400

1,89

44

10060/20 5982

32849

67622400

2,91

45

10060/21 5598

32849

67622400

2,72

46

10060/22 3996

32849

67622400

1,94

47

10060/23 3830

32849

67622400

1,86

48

10060/24 5037

32849

67622400

2,45

49

10060/25 3972

32849

67622400

1,93

50

10060/26 7028

32849

67622400

3,41

51

10060/27 12751

32849

67622400

6,19

52

10060/28 9274

32849

67622400

4,51

53

10060/29 4510

32849

67622400

2,19

54

10060/30 4758

32849

67622400

2,31

55

10060/31 3369

32849

67622400

1,64

56

10060/32 4194

32849

67622400

2,04

57

10060/33 3112

32849

67622400

1,51

58

10060/34 3919

32849

67622400

1,90

59

10060/35 3880

32849

67622400

1,88

10060/36 4341

32849

67622400

2,11

61

10060/38 8521

32849

67622400

4,14

62

10060/39 5388

32849

67622400

2,62

63

10060/40 5826

32849

67622400

2,83

64

10060/41 4362

32849

67622400

2,12

65

10060/42 5350

32849

67622400

2,60

66

10060/44 15467

32849

67622400

7,51

67

10060/45 9595

32849

67622400

4,66

68

10060/46 4137

32849

67622400

2,01

60

3993*

Deň vydania: 11.01.2021
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
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39,15 EUR

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

69

10060/47 4231

32849

67622400

2,06

70

10060/48 6820

32849

67622400

3,31

71

10060/49 6911

32849

67622400

3,36

72

10060/50 4228

32849

67622400

2,05

73

10060/51 3692

32849

67622400

1,79

74

10060/52 2633

32849

67622400

1,28

75

10060/53 3537

32849

67622400

1,72

76

10060/54 4207

32849

67622400

2,04

77

10060/55 7958

32849

67622400

3,87

78

10060/56 8390

32849

67622400

4,08

79

10060/57 3346

32849

67622400

1,63

80

10060/58 6806

32849

67622400

3,31

81

10060/59 4115

32849

67622400

2,00

82

10060/111 2254

32849

67622400

1,09

83

10060/112 2253

32849

67622400

1,09

84

10060/431 5758

32849

67622400

2,80

85

3994*

10060/17 12868

32849

270489600

1,56

86

3995*

10060/19 2932

9131

9999999999

0,003

87

3996*

10060/37 22703

32849

473356800

1,58

88

10060/61 257

4861390 9999999999

0,12

89

10060/63 200464

4861390 9999999999

97,45

90

10060/64 73935

4861390 9999999999

35,94

91

10060/502 89

4861390 9999999999

0,04

92

10060/602 2510

4861390 9999999999

1,22

93

10060/623 89078

4861390 9999999999

43,30

10060/624 880

4861390 9999999999

0,43

10060/625 2775

4861390 9999999999

1,35

94
3997*
95
96

16240/2 367174

4861390 9999999999

178,50

97

16346/7 127998

4861390 9999999999

62,22

98

17545/1 169594

4861390 9999999999

82,45

99

17545/3 241952

4861390 9999999999

117,62

100

17545/6 88348

4861390 9999999999

42,95

101

17565/5 12878

4861390 9999999999

6,26

102

4171*

11967 348

393660

9114624000

0,02

103

4619*

16588 3507

393660

5468774400

0,25

Deň vydania: 11.01.2021
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
orná pôda
trvalý trávny
porast
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0,47 EUR
0,01 EUR
0,47 EUR

200,96 EUR

0,10 EUR
0,08 EUR

Obchodný vestník 5/2021
104

4752*

105
106

4762*

107
108

Konkurzy a reštrukturalizácie
21037 220

32805

113932800

0,06

21112/3 106

32805

227865600

0,02

21112/4 8

32805

227865600

0,001

21112/5 6434

32805

227865600

0,93

21113/3 181

32805

227865600

0,03

21113/4 19

32805

227865600

0,00

21116/2 1683

32805

341798400

0,16

4763*
109
110

4764*

111

1906/221 165

32805

1139328000

0,005

112

2951/4 17

32805

1139328000

0,0005

113

2952/51 113

32805

1139328000

0,003

114

2952/71 25

32805

1139328000

0,001

115

7508/51 21

32805

1139328000

0,001

116

7508/52 91

32805

1139328000

0,003

32805

1139328000

0,01

15087/111 1

32805

1139328000

0,00003

119

15087/112 1516

32805

1139328000

0,04

120

17100/411 5069

32805

1139328000

0,15

121

17100/421 3446

32805

1139328000

0,10

122

17100/721 28

32805

1139328000

0,001

123

17100/722 478

32805

1139328000

0,01

124

21028/1 163

32805

1139328000

0,005

125

21114/1 594

32805

1139328000

0,02

126

10060/101 1159

32805

1139328000

0,03

10060/102 483

32805

1139328000

0,01

128

10060/103 2143

32805

1139328000

0,06

129

16836/21 47

32805

1139328000

0,001

32805

1139328000

5,72

1906/301 968

15

9840

1,48

132

1906/301 968

210683

9999999999

0,02

133

17030/121 7639

4861390 9999999999

3,71

17565/71 261

4861390 9999999999

0,13

135

20430/711 6812

4861390 9999999999

3,31

136

21065/1 867

4861390 9999999999

0,42

8839/431 297040

32805

227865600

42,76

8839/432 852113

32805

227865600

122,68

117
118

8647 356
3022*

127
3012*

130

5091*

131

14452/1 198585

3058*

134
3087*

137
138

3120*

Deň vydania: 11.01.2021
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
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0,02 EUR

0,28 EUR

0,01 EUR

0,05 EUR

1,04 EUR

0,33 EUR

17,15 EUR

0,44 EUR

2,27 EUR

49,66 EUR

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

139

8839/435 765

140

10060/501 1026

4861390 9999999999

0,50

10060/601 143

4861390 9999999999

0,07

142

10060/621 1722

4861390 9999999999

0,84

143

10060/622 282

4861390 9999999999

0,14

21112/1 283

32805

227865600

0,04

21112/2 432

32805

227865600

0,06

21113/1 864

32805

227865600

0,12

21113/2 250

32805

227865600

0,04

21116/1 1456

32805

341798400

0,14

1330/44 740

32805

113932800

0,21

1330/45 192825

32805

113932800

55,52

1330/47 398895

32805

113932800

114,85

1330/481 216694

32805

113932800

62,39

1331 368064

32805

113932800

105,98

141

32805

227865600

0,11

3152*

144
3304*
145
146
3305*
147
148
149
150
151
152
153

3306*
POZEMOK
štát: Slovenská
republika
okres: Ružomberok
obec: LIPTOVSKÁ
LÚŽNA
katastrálne územie:
Liptovská Lúžna
parcely registra KNE

154

10060/60 67986

32805

113932800

19,58

155

10060/73 194549

32805

113932800

56,02

10060/74 62329

32805

113932800

17,95

157

10060/104 176150

32805

113932800

50,72

158

10060/105 491045

32805

113932800

141,39

159

10060/801 39046

32805

113932800

11,24

160

15190/101 784806

32805

113932800

225,97

161

16836/1 5729

32805

113932800

1,65

162

16836/22 46433

32805

113932800

13,37

17030/1 509128

32805

113932800

146,59

1330/46 105267

32805

227865600

15,15

156

3501*

163
164

3502*

165

1330/482 3613

32805

113932800

1,04

166

1906/4 2724

32805

113932800

0,78

167

1906/19 424

32805

113932800

0,12

168

1906/222 137

32805

113932800

0,04

169

1906/223 195

32805

113932800

0,06

170

1906/224 33

32805

113932800

0,01

171

1906/225 323

32805

113932800

0,09

172

1906/226 135

32805

113932800

0,04

173

1906/227 1658

32805

113932800

0,48

Deň vydania: 11.01.2021
ostatná
plocha
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
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0,46 EUR

0,03 EUR

0,05 EUR

0,04 EUR

307,03 EUR

4,55 EUR

Obchodný vestník 5/2021

174

Konkurzy a reštrukturalizácie

1906/228 223

32805

113932800

0,06

175

2951/5 9218

32805

113932800

2,65

176

2951/6 2456

32805

113932800

0,71

177

2952/52 9

32805

113932800

0,003

178

2952/72 665

32805

113932800

0,19

179

2952/73 128

32805

113932800

0,04

180

7508/53 239

32805

113932800

0,07

181

7789/2 6746

32805

113932800

1,94

182
183
184
185
186
187
188
189
190

7800/2 179
7894 265
7908 694
7909 173
7913 217
7914 826
7921 315
7922 1094
7943 606

32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805

113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800

0,05
0,08
0,20
0,05
0,06
0,24
0,09
0,31
0,17

191

8029 1588

32805

113932800

0,46

192

8030/2 529

32805

113932800

0,15

193

8588 735

32805

113932800

0,21

194

8589 670

32805

113932800

0,19

195
196
197
198

8653 255
9798 1257
9807 481
9810 555

32805
32805
32805
32805

113932800
113932800
113932800
113932800

0,07
0,36
0,14
0,16

199

10060/651 12945

32805

113932800

3,73

200

10060/652 62227

32805

113932800

17,92

201

10060/802 69749

32805

113932800

20,08

202

12790/13 2667

32805

113932800

0,77

203

12790/15 12721

32805

113932800

3,66

204

13628/2 3152

32805

113932800

0,91

205

14371/3 395

32805

113932800

0,11

32805

113932800

82,63

32805

113932800

11,33

206
207

3531*

14452/24 286992
14452/201 39336

208

14463 7343

32805

113932800

2,11

209

14812 534100

32805

113932800

153,78

210

15087/113 633696

32805

113932800

182,46

211

15190/3 10966

32805

113932800

3,16

212

15190/6 549

32805

113932800

0,16

213

15190/102 1123

32805

113932800

0,32

Deň vydania: 11.01.2021
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
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274,20 EUR

Obchodný vestník 5/2021
214

Konkurzy a reštrukturalizácie
16346/802 16742

215

16428 2806

216

16836/9 1042347

32805

113932800

4,82

32805

113932800

0,81

32805

113932800

300,13

217

16836/10 5435

32805

113932800

1,56

218

17030/101 3446

32805

113932800

0,99

219

17100/412 35

32805

113932800

0,01

220

17100/422 109

32805

113932800

0,03

221

17100/723 206

32805

113932800

0,06

222

17100/724 1

32805

113932800

0,0003

223

17565/6 708

32805

113932800

0,20

224

18791/2 1802

32805

113932800

0,52

225

18791/4 2299

32805

113932800

0,66

226

18911 21803

32805

113932800

6,28

227

20334/2 19469

32805

113932800

5,61

228

20430/501 324825

32805

113932800

93,53

32805

113932800

0,29

229

20606 1019

230

21027/3 550

32805

113932800

0,16

231

21027/4 2443

32805

113932800

0,70

232

21028/2 63

32805

113932800

0,02

233

21028/3 519

32805

113932800

0,15

234

21032 524

32805

113932800

0,15

235

21054 2892

32805

113932800

0,83

236

21077 1430

32805

113932800

0,41

237

21078 397

32805

113932800

0,11

238

21079 634

32805

113932800

0,18

239

21080 307

32805

113932800

0,09

240

21094 4155

32805

113932800

1,20

241

21114/2 11

32805

113932800

0,003

242

21114/3 55

32805

113932800

0,02

1906/5 6404

15

6720

14,29

1906/5 6404

616999

19999999998 0,20

243
3609*
244
245

1906/302 66

15

9840

0,10

246

1906/303 132

15

9840

0,20

1906/304 2608

15

9840

3,98

1906/302 66

210683

9999999999

0,001

247
3627*
248

Deň vydania: 11.01.2021
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
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POZEMOK
štát: Slovenská
1448*
republika
okres: Ružomberok
obec: LIPTOVSKÁ
ŠTIAVNICA
katastrálne územie:
Liptovská Štiavnica
parcely registra KNE
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Motorové osobné vozidlo zn. VOLKSWAGEN PASSAT
EČ: RK739BP
VIN: WVWZZZ3BZ3E366756
druh karosérie: AC kombi
kategória: M1
farba: biela
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 2003
spoluvlastnícky podiel: 1/4
stav opotrebovanosti: neznámy
popis: Obytný dom
štát: Slovenská republika
okres: Ružomberok
obec: RUŽOMBEROK
ulica: I. Houdeka
orientačné číslo vchodu: 46
číslo bytu: 93
číslo poschodia: 7. p.
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel
k pozemku: 767/71821
katastrálne územie: Ružomberok
číslo listu vlastníctva: 6373
súpisné číslo: 1923
parcelné číslo: parcela registra C, p. č. 4363, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1218 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/4

JUDr. Martin Kováčik, správca

K001049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybárová Danka, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchová 932, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Mgr. Danka Rybárová,
nar.: 25.03.1966, trvale bytom Terchová 932, 013 06 Terchová, v konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina, sp. zn. 3OdK/196/2020, týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný
deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 917 450 628 príp. e-mailom:
sufak.spravca@gmail.com
V Žiline dňa 04.01.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K001050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybárová Danka, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchová 932, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Mgr. Danka Rybárová,
nar.: 25.03.1966, trvale bytom Terchová 932, 013 06 Terchová, v konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina, sp. zn. 3OdK/196/2020, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092.
V Žiline dňa 04.01.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K001051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybárová Danka, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchová 932, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Mgr. Danka Rybárová,
nar.: 25.03.1966, trvale bytom Terchová 932, 013 06 Terchová, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 3OdK/196/2020-19 zo dňa 14.12.2020, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 245/2020 zo dňa 21.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený: JUDr. Tomáš
Šufák, Štrková 95/21, 010 09 Žilina, Slovensko, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1989.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Mgr. Danka Rybárová, born on:.: 25.03.1966, residing at Terchová 932, 013 06 Terchová
is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the
District Court Žilina No 3OdK/196/2020-19 dated on 14.12.2020, which was announced in the Commercial Bulletin
No. 245/2020 from 21.12.2020 and simultaneously JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 09 Žilina, Slovak
Republicm Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee
sign: S 1989, was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

228

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

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 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010
09 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 3OdK/196/2020; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 3OdK/196/2020; (§ 28
ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Tomáš Šufák,
Štrková 95/21, 010 09 Žilina, Slovak Republic to the No. 3OdK/196/2020, whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 3OdK/196/2020;
(§ 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 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 and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. 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 (§ 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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
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claim in the bankruptcy proceedings in question.
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 secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The 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 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 of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
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).
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.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
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
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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
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 04.01.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K001052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 64/49 64/49, 010 01 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/318/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/318/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Kočiš Jozef, nar. 18.3.1979, bytom 010 01 Žilina v súlade s ust.
§ 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje prvé kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol
zverejnený v OV 210/2020 zo dňa 30.10.2020, a to:
Súpisová zložka č. 1)
Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda Octavia kombi, VIN: TMBKG41U0Y8285292, EČ:
ZA408HV, zdvihový objem valcov: 1896 cm3, 66 kW, druh: Combi, farba zelená metalíza, prvá evidencia:
1999r.
Súpisová hodnota 1000 EUR
Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

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

231

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA – KONKURZ 9OdK/318/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Ing.
Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk
v kancelárii správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude
doručené správcovi do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky
majetku len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul ( FO ) alebo obchodný názov záujemcu ( PO ),
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
záujemca fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
záujemca právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo úradne overenú
fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu štatutárneho
orgánu,
navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

93182019
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meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 10 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
konania a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K001053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/30/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/30/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.
popis
1
Škoda Felícia

stav
EČ: ZA 970 DI, VIN: TMBEFF653X0126405, r.v. 2/1999, strieborná metalíza

súp. hodnota
200,00 €

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K001054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Věra Capková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 205, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/37/2020 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/37/2020
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Věra Capková, nar. 04.05.1964, trvale bytom
Svrčinovec 205, 023 12 Svrčinovec, týmto v zmysle § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamuje, že v konkurznom konaní sp.zn. 7OdK/37/2020 ponúka na predaj majetok dlžníka
zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty a to:
Typ
súpisovej
Súpis.
Poznámka
zložky
Spol.
podiel hodnota spornosti v
č.položky majetku
Názov/popis nehnuteľnej veci
úpadcu
majetku prospech
Parcela registra "E" parc.č.3238, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 5655m2, zapísaná na LV č.2537 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
1
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
1/72
€14,00
Parcela registra "E" parc.č.3523/2, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 105871m2, zapísaná na LV č.2634 pre katastrálne územie Svrčinovec,
2
vec
obec Svrčinovec, okres Čadca;
297/12800
€434,00
Parcela registra "E" parc.č.3528/1, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 2829m2, zapísaná na LV č.2638 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
3
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
21/1024
€11,00
Parcela registra "E" parc.č.3528/2, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 90824m2, zapísaná na LV č.2639 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
4
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
21/1024
€329,00
Parcela registra "E" parc.č.3720/11, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 4369m2, zapísaná na LV č.2710 pre katastrálne územie
5
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
514813/158400000 €1,00
Parcela registra "E" parc.č.3721, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 1031m2, zapísaná na LV č.2712 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
6
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/864
€3,00
Parcela registra "E" parc.č.3734, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 1290m2, zapísaná na LV č.2719 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
7
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/360
€9,00
Parcela registra "E" parc.č.3743, druh pozemku: orná pôda o výmere
1254m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3746, druh pozemku:
orná pôda o výmere 1002m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne
územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra
"E" parc.č.3749, druh pozemku: orná pôda o výmere 1316m2, zapísaná na
LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres
Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3758, druh pozemku: orná pôda o
výmere 1527m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie
Svrčinovec,
obec
Svrčinovec,
okres
Čadca; Parcela
registra
"E" parc.č.3760, druh pozemku: orná pôda o výmere 1610m2, zapísaná na
LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres
Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3767, druh pozemku: orná pôda o
výmere 1997m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie
Svrčinovec,
obec
Svrčinovec,
okres
Čadca; Parcela
registra
"E" parc.č.3770, druh pozemku: orná pôda o výmere 351m2, zapísaná na
LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres
Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3805, druh pozemku: orná pôda o
výmere 1893m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie
Svrčinovec,
obec
Svrčinovec,
okres
Čadca; Parcela
registra
"E" parc.č.3827, druh pozemku: orná pôda o výmere 263m2, zapísaná na
LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres
Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3917, druh pozemku: orná pôda o
výmere 205m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3919, druh
pozemku: orná pôda o výmere 102m2, zapísaná na LV č.2725 pre
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela
registra "E" parc.č.3928, druh pozemku: orná pôda o výmere 35m2,
zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3940, druh pozemku:
nehnuteľná orná pôda o výmere 347m2, zapísaná na LV č.2725 pre katastrálne územie
8
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/360
€76,00
Parcela registra "E" parc.č.3755, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 279m2, zapísaná na LV č.2730 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
9
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/720
€1,00
Parcela registra "E" parc.č.3798, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 1592m2, zapísaná na LV č.2734 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
10
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/720
€6,00
Parcela registra "E" parc.č.3856/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o
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nehnuteľná výmere 32m2, zapísaná na LV č.2740 pre katastrálne územie Svrčinovec,
vec
obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "E" parc.č.3870, druh pozemku: orná pôda o výmere 72m2,
nehnuteľná zapísaná na LV č.2747 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/360
Parcela registra "E" parc.č.3883, druh pozemku: orná pôda o výmere 13m2,
nehnuteľná zapísaná na LV č.2755 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/720
Parcela registra "E" parc.č.3886, druh pozemku: orná pôda o výmere 35m2,
nehnuteľná zapísaná na LV č.2756 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/720
Parcela registra "E" parc.č.3907, druh pozemku: orná pôda o výmere 11m2,
nehnuteľná zapísaná na LV č.2759 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/360
Parcela registra "E" parc.č.3921, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 7912m2, zapísaná na LV č.2764 pre katastrálne územie
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "E" parc.č.3922, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
nehnuteľná 7680m2, zapísaná na LV č.2765 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "C" parc.č.2796/29, druh pozemku: zastavaná plocha a
nehnuteľná nádvorie o výmere 125m2, zapísaná na LV č.2769 pre katastrálne územie
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "E" parc.č.3942/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 752m2, zapísaná na LV č.2770 pre katastrálne územie Svrčinovec,
vec
obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/864
Parcela registra "E" parc.č.4433, druh pozemku: orná pôda o výmere
50m2, zapísaná na LV č.2871 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "E" parc.č.4434, druh pozemku:
nehnuteľná orná pôda o výmere 592m2, zapísaná na LV č.2871 pre katastrálne územie
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
5/48
Parcela registra "E" parc.č.3807, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 967m2, zapísaná na LV č.3523 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/360
Parcela registra "E" parc.č.3802, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 829m2, zapísaná na LV č.3599 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/720
Parcela registra "E" parc.č.3942/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 536m2, zapísaná na LV č.3600 pre katastrálne územie Svrčinovec,
vec
obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/864
Parcela registra "E" parc.č.3720/12, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 418265m2, zapísaná na LV č.3601 pre katastrálne územie
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
514813/158400000
Parcela registra "E" parc.č.3856/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o
nehnuteľná výmere 8759m2, zapísaná na LV č.3751 pre katastrálne územie
vec
Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "C" parc.č.3374/94, druh pozemku: lesný pozemok o
výmere 1722m2, zapísaná na LV č.4545 pre katastrálne územie
Svrčinovec,
obec
Svrčinovec,
okres
Čadca; Parcela
registra
"C" parc.č.3374/96, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 76m2,
zapísaná na LV č.4545 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "C" parc.č.3374/97, druh
pozemku: lesný pozemok o výmere 3m2, zapísaná na LV č.4545 pre
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela
registra "C" parc.č.3375/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 277m2, zapísaná na LV č.4545 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "C" parc.č.3375/5, druh
nehnuteľná pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108m2, zapísaná na LV
vec
č.4545 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca; 840/1209600
Parcela registra "E" parc.č.3939/2, druh pozemku: lesný pozemok o výmere
nehnuteľná 90312m2, zapísaná na LV č.4807 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "E" parc.č.3523/1, druh pozemku: orná pôda o výmere
nehnuteľná 18114m2, zapísaná na LV č.4914 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
vec
Svrčinovec, okres Čadca;
297/12800
Parcela registra "C" parc.č.3523/23, druh pozemku: ostatná plocha o
výmere 10m2, zapísaná na LV č.4941 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "C" parc.č.5077/104, druh
nehnuteľná pozemku: vodná plocha o výmere 6m2, zapísaná na LV č.4941 pre
vec
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
840/1209600
Parcela registra "C" parc.č.5077/107, druh pozemku: vodná plocha o
výmere 1m2, zapísaná na LV č.4948 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "C" parc.č.5077/109, druh
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pozemku: vodná plocha o výmere 1m2, zapísaná na LV č.4948 pre
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela
registra "C" parc.č.5077/111, druh pozemku: vodná plocha o výmere 6m2,
zapísaná na LV č.4948 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca;
840/1209600
Parcela registra "C" parc.č.3522/127, druh pozemku: trvalý trávny porast o
výmere 14m2, zapísaná na LV č.4951 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca;
840/1209600
Parcela registra "C" parc.č.3522/139, druh pozemku: trvalý trávny porast o
výmere 17m2, zapísaná na LV č.4955 pre katastrálne územie Svrčinovec,
obec Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "E" parc.č.3440/211, druh
pozemku: orná pôda o výmere 48017m2, zapísaná na LV č.4955 pre
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
840/1209600
Parcela registra "E" parc.č.3939/1, druh pozemku: lesný pozemok o výmere
2529m2, zapísaná na LV č.4986 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca;
13/3960
Parcela registra "C" parc.č.3962/1, druh pozemku: záhrada o výmere
22m2, zapísaná na LV č.4996 pre katastrálne územie Svrčinovec, obec
Svrčinovec, okres Čadca; Parcela registra "C" parc.č.3962/2, druh
pozemku: záhrada o výmere 910m2, zapísaná na LV č.4996 pre
katastrálne územie Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca;
297/12800

€0,01

€0,01

€34,00

€2,00

€4,00

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v OV č. 251/2020 dňa 31.12.2020 pod položkou
K092619
Za účelom speňaženia predmetného majetku správca vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania, za
nasledovných podmienok:
1. Ponuky sa podávajú písomne, na adresu kancelárie správcu Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v
zalepenej obálke s označením Ponukové konanie-Capková-neotvárať ! Ponuka musí obsahovať
označenie súpisovej zložky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny za každú súpisovú zložku
samostatne, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisná hodnota speňažovanej súpisovej zložky majetku, presné
označenie záujemcu, u záujemcu fyzickej osoby kópiu dokladu totožnosti, u záujemcu právnickej osoby
výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu použiteľný na právne účely, nie starší ako 3
mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na nižšie uvedený účet: IBANSK8011000000002618713108, najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponukové konanie Capková“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za speňažovaný majetok. Správca uprednostní záujemcu, ktorý pri
dodržaní podmienok prejaví záujem o kúpu majetku ako celok.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré nesplnia uvedené podmienky, resp. odmietnuť pre
veriteľov nevýhodné a neprimerane nízke ponuky.
8. Správca ponuky vyhodnotí do piatich dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, teda v prípade dvoch a viacerých rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Neúspešným záujemcom
správca vráti zálohu na nimi uvedený účet v lehote do piatich dní od ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Všetky náklady spojené s kúpou a s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K001055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARON STONE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča - Hrabové 1, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 405
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie a oprava súpisu všeobecnej podstaty
V zmysle § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) správca opätovne stanovil hodnotu majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty úpadcu podľa § 77 ods. 3 ZKR
Por. č.

Súbor majetku /
Druh

62

Hnuteľná vec

74
88

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Popis

Počet ks Deň zápisu

Žltý PTL 1 TPT SLOVAKIA Vibrolis SPV
500
automatická linka zrecie koše
žeriav MB100 a žeriavová dráha

Súpisová
hodnota

Dôvod zapísania
majetku

1

6.3.2020

20 000,00 €

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1
1

6.3.2020
6.3.2020

50 000,00 €
11 277,94 €

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

V zmysle § 76 ods. 3 ZKR aktualizuje a dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
Por. č. Súbor majetku / Druh
Popis
Počet ks Deň zápisu Súpisová hodnota Dôvod zapísania majetku
107
Hnuteľná vec
Kotol na ohrev vody REFLEX PHF 100
1
03.12.2020
200,00 €
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
108
Stavba
Vrátnica na parcele č. 578/27 KN-C
1
03.12.2020
4 819,87 €
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K001056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Vlačuhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 78, 96268 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1083/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1083/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699,
správca dlžníka Alica Vlačuhová, nar. 25. 08. 1972, trvale bytom Hontianske Tesáre 78, 962 68 Hontianske
Tesáre, obchodné meno - Alica Vlačuhová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 78, 962 68 Hontianske
Tesáre, IČO - 45865922, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, č.k.:
2OdK/1083/2019, 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 v Tatra banka, a.s., IBAN:
SK6211000000002926909786.
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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
JUSTICIA Recovery k.s., správca

K001057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/162/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2020, sp. zn. 5OdK/162/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 76/2020 zo dňa 21.04.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marta Oláhová, nar.
28.02.1973, bytom Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Marta Oláhová, s miestom podnikania Ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 45 910 871
(ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marta Oláhová, nar.
28.02.1973, Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Recovery Solutions, k.s., správca
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K001058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1971
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika Bartošová, nar. 30.01.1971, bytom Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2020 zo dňa
10.11.2020 (K081460).
Rodinný dom
Popis

Štát Obec

Ulica

Rodinný dom oč
SR Brezno
25

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Brezno

491

1239

1/6

podiel Súpisné
číslo
1926

Súpisová
hodnota
4.500,- €

Pozemky
Druh
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

a

Výmera
v m2

Štát Obec

96

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

SR Brezno Brezno

491

1239

1/6

80,- €

15

SR Brezno Brezno

465

1288

1/20

4,- €

16

SR Brezno Brezno

465

1289

1/20

4,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1290

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1291

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1292

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1293

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1294

1/20

2,- €

17

SR Brezno Brezno

465

1295

1/20

5,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1296

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1298

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1299

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1300

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1301

1/20

2,- €

8

SR Brezno Brezno

465

1302

1/20

2,- €

15

SR Brezno Brezno

465

1303

1/20

4,- €
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(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@kore.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Erika Bartošová – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC:
BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Erika Bartošová“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

240

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
KORE management, k.s., správca

K001059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golianová Miriam, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Novohradská 2109/46, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1968
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/362/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/362/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.07.2020, sp. zn. 4OdK/362/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2020 zo dňa 03.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mgr. Miriam
Golianová, nar. 23.04.1968, trvale bytom Novohradská 2109/46, 984 01 Lučenec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Miriam
Golianová, nar. 23.04.1968, trvale bytom Novohradská 2109/46, 984 01 Lučenec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K001060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuklicová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Hory 121, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/571/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/571/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Anna K u k l i c o v á, nar. 02.07.1970,
trvale bytom 976 02 Staré Hory, Staré Hory 121, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 05.01.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K001061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuklicová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Hory 121, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/571/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/571/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Anny K u k l i c o v e j, nar. 02.07.1970, trvale bytom
976 02 Staré Hory, Staré Hory 121 oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 5 OdK/571/2020 vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 05.01.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K001062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovjak Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 156/5, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/555/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/555/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/555/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Slavomír S l o v j a k, nar. 18.01.1961,
trvale bytom 969 01 Banská Štiavnica, Hutnícka 156/5, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 05.01.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K001063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovjak Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 156/5, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/555/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/555/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Slavomír S l o v j a k, nar. 18.01.1961, trvale bytom
969 01 Banská Štiavnica, Hutnícka 156/5 oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 5 OdK/555/2020
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 05.01.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K001064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurkovič Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.9.mája 3784/60, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1106/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1106/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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: Martin
Ďurkovič, nar. 19.01.1980, bytom Ul. 9. Mája 3784/60, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 144/2020 zo dňa
28.07.2020 (K058388).
Číslo položky Popis
1
2

Televízor
LG
43LJ624V
Notebook Lenovo

Počet ks Výrobné číslo
-

Rok výroby Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v
€

1

70MAPN76784 2017

používaný

1/1

150,- €

1

WB12181395

používaný

1/1

200,- €

2013

(ďalej len „Hnuteľné veci“)
Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a
certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Martin Ďurkovič– HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľné veci (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľné veci - Martin Ďurkovič“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľných vecí,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľné veci.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľné veci. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľné veci na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K001065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Birdáč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 1289 / 30, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/209/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/209/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Michal
Birdáč, nar. 13.06.1990, bytom Trieda Hradca Králové 1289/30, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 93/2020 zo dňa
18.05.2020 (K038944).
Nehnuteľnosti
Druh

Výmera
m2

Orná pôda

1356

v

Štát
Slovenská
republika
Slovenská

Obec

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Pliešovce

Pliešovce

315 936

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisová
hodnota
2 373,- €

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

2056

Orná pôda

1572

Zastavaná plocha a
62
nádvorie
Orná pôda

82

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 11.01.2021

Pliešovce

Pliešovce

315 1532/2

1/2

3 598,- €

Pliešovce

Pliešovce

315 2951/3

1/2

2 751,- €

Pliešovce

Pliešovce

380 293/3

1/8

27,- €

Banská
Bystrica

Uľanka

389 678/2

7/8

790,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Michal Birdáč – NEHNUTEĽNOSTI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Michal Birdáč“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K001066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1109/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 23.12.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 247/2019 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/1109/2019 zo
dňa 09.12.2019 ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Bobáková, nar.: 17.07.1962, Klokočova
733, 981 01 Hnúšťa a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Vzhľadom na uvedené, po splnení rozvrhu výťažku v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej
podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Mária Bobáková, nar.: 17.07.1962, Klokočova 733, 981
01 Hnúšťa sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K001067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chaban Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/846/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/846/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Chaban, nar. 19.11.1978, bytom Mládežnícka 12, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 93/2020 zo dňa 18.05.2020
(K038924).
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti ZM TECHNICKE SLUŽBY s.r.o. so sídlom Priechod 49, 976 11
7 000,- €
Priechod, IČO: 46 879 145 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23181/S

Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti SCInvest s.r.o. so sídlom Majerská cesta 96, 974 01 Banská
6 639,- €
Bystrica, IČO: 36 647 411 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11460/S

(ďalej len „Obchodné podiely“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Marek Chaban – OBCHODNÉ PODIELY NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK66 0900 0000 0051 3311 3685,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodné podiely (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodné podiely - Marek
Chaban“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Obchodných podielov,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodné podiely.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodné podiely. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Obchodné podiely v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodné podiely na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K001068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 646 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/957/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/957/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Ivan
Facuna, nar. 17.04.1972, bytom T. G. Masaryka 646/16, 960 01 Zvolen, týmto v zmysle ustanovenia § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
Insolvency services, k.s., správca
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K001069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Šmondrk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 68, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1944
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/533/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/533/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699,
správca dlžníka Ing. Rudolf Šmondrk, nar. 15.09.1944, trvale bytom Janova Lehota 68, 966 24 Janova Lehota,
zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária Žiar nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, č.k.: 5OdK/533/2019, 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 v Tatra banka, a.s., IBAN: SK6211000000002926909786.
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
JUSTICIA Recovery k.s., správca

K001070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strigáčová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 613/45, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/315/2020 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/315/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 25.06.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 121/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/315/2020 zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

250

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

dňa 18.06.2020 ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Strigáčová, nar.: 05.08.1972,
Tisovská cesta 613/45, 977 01 Brezno a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka
Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v súlade s § 167v ods. 1
ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Magdaléna Strigáčová, nar.:
05.08.1972, Tisovská cesta 613/45, 977 01 Brezno sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K001071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Görči Vratko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 197/13, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1985
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1157/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1157/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Debsol, k.s. ako ustanovený správca dlžníka, zistil počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle
§ 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ( ust. §
167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Debsol, k.s. správca
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
Správca
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K001072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jens Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakulíniho 170 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/558/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/558/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Ján Jens, nar. 25. 07. 1986, trvale bytom Bakulíniho 170, 981 01 Hnúšťa, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 4OdK/558/2018, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška veriteľa:
Kvetoslava Konečná, Topoľčianska 8, Bratislava, a to Prihláška pohľadávky por. č. 1, ktorou bola do konkurzu
prihlásená pohľadávka v celkovej výške 5.100,- € v poradí: E - iná pohľadávka, ktorá bola správcom zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 63.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K001073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/554/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/554/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K001074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/554/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/554/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo
účtu na zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu 142 553 9006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0014 2553 9006.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
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

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

254

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

K001075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/554/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/554/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Gabriela
Suchá, nar. 10.06.1980, bytom Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/554/2020 zo dňa 21.12.2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 251/2020 zo dňa 31.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

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

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

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

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

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

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

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

256

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Gabriela Suchá, born: 10.06.1980, residence: Šobov 1407/7, 969 01
Banská Štiavnica (hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were
by order of the District Court of Banská Bystrica, č. 5OdK/554/2020 dated 21.12.2020, published in
Commercial Bulletin no. 251/2020 dated 31.12.2020 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Parliament and the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

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

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

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

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

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

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

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

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K001076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richter Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/463/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/463/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Róbert Richter, nar. 13.05.1965, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Richter, s miestom podnikania: Ľuda Ondrejova 11, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 32 014 384 zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by
podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert Richter, nar. 13.05.1965,
trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert
Richter, s miestom podnikania: Ľuda Ondrejova 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32 014 384, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K001077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tankina Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konrádovce 6, 980 32 Konrádovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/424/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/424/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo

1

Popis

Charakteristika

Obchodný podiel o veľkosti 1/1 v spoločnosti: STAVMIX RS
Iná majetková s.r.o., Milana Rastislava Štefánika 4569/54, 979 01 Rimavská
hodnota –
Sobota - Sobôtka, IČO: 46 647 988, zapísaná v Obchodnom
obchodný podiel
registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo
22246/S, oddiel Sro

Výška
podielu v
EUR

Súpisová
hodnota v
EUR

Dôvod
zapísania do
súpisu

Deň
zapísania do
súpisu

10.000,-

10.000,-

majetok úpadcu
podľa §67 ods.
1 a) ZKR

5.1.2021
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K001078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jekkelová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 378 / 4, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/471/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/471/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníčky priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníčkou, ako aj zo zisťovania
majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha
konkurzu a ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 5. januára 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K001079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Harmanec 7, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/375/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/375/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníkom, ako aj zo zisťovania majetku
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a
ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 5. januára 2021

JUDr. Ján Čipka, správca
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K001080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika
– Daňový úrad Banská Bystrica, pod položkou číslo 6. (Pozemok 1) v súpisovej hodnote 4 924,70 €. Súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020 dňa 11.12.2020 pod K089408.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – POZEMOK 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing.
Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do
10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 924,70 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
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v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
Označenie predmetu kúpy;
Návrh kúpnej ceny v eurách;
Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – POZEMOK 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika
– Daňový úrad Banská Bystrica, pod položkami číslo 1. – 5. (Súbor 1) v súpisovej hodnote 2 574,44 €. Súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020 dňa 11.12.2020 pod K089408.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 - SÚBOR 1- NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (2 574,44 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
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Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 6. (Pozemok 2) v
súpisovej hodnote 322,67 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – POZEMOK 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing.
Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do
10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (322,67 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – POZEMOK 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 1. - 5. (Súbor 2) v
súpisovej hodnote 768,00 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – SÚBOR 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
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ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (768,00 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
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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VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 7. - 10. (Súbor 3) v
súpisovej hodnote 4 790,25 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – SÚBOR 3 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 790,25 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
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alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 11. – 13. (Súbor 4) v
súpisovej hodnote 237,50 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – SÚBOR 4 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (237,50 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
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konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
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miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 14. – 17. (Súbor 5) v
súpisovej hodnote 1 198,10 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – SÚBOR 5 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (1 198,10 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – SÚBOR 5. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K001087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Vlačuhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 78, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1083/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1083/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O SKONČENÍ KONKURZU
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: Alica Vlačuhová, nar. 25.08.1972, trvale bytom Hontianske
Tesáre 78, 962 68 Hontianske Tesáre, obchodné meno - Alica Vlačuhová, s miestom podnikania Hontianske
Tesáre 78, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO - 45865922, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, č.k.: 2OdK/1083/2019, správca konkurznej podstaty JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, zn. správcu: S 1699 týmto oznamuje, že predmetný konkurz
končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní
vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcov, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj
vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že
úpadca nevlastní žiadny hodnotný majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu.
Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať
doplnenie alebo zmenu súpisu majetku.
Poučenie:
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4
ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak
má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu
vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUSTICIA Recovery k.s., správca

K001088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1256/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády
954/7, IČO: 24785199, prihlásené prihláškou pohľadávok č. 1:
· pohľadávka v celkovej výške 4279,34 EUR;
· pohľadávka v celkovej výške 616,95 EUR
Debsol, k.s.
Správca

K001089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Filip UNI MOTO servis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 92/56, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 256 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/807/2018 S 1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/807/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
vo veci konkurzu na majetok dlžníka Jozef Filip, nar. 2.10.1947, bytom obchodná 92/56, 991 06 Záhorce,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Filip UNI MOTO servis, miesto podnikania Obchodná 92/56,
991 06 Záhorce, IČO: 33256683, č.k. 5OdK/807/2018, ako ustanovený správca dlžníka na základe Uznesenia
Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 17.12.2018, zverejneného dňa 27.12.2018 v OV č. 247/2018, týmto
vyhlasujem ponukové konanie na nasledovný súbor nehnuteľností:

1

Súpisová zložka majetku
Druh
Výmera
Štát
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
236
SR
Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
87
251
1/2
472 €

Súpisová zložka majetku
Druh
Výmera
Štát

Pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
1370
SR

CKN
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Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
251
251
1/2
2 740 €

Súpisová zložka majetku
Druh
Výmera
Štát
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Pozemok
záhrada
2557
SR
Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
89
251
1/2
1 279 €

Súpisová zložka majetku
Druh
Výmera
Štát
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Pozemok
orná pôda
1175
SR
Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
90
251
1/2
353 €

Súpisová zložka majetku
Popis stavby
Ulica orientačné číslo
Štát
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcelné čislo
Súpisné číslo
List vlastníctva
Podiel
Hodnota

Stavba
Rodinný dom
SR
Veľký Krtíš
Záhorce
Záhorce
87
54
251
1/2
1€

Deň vydania: 11.01.2021

CKN

CKN

CKN

Podmienky verejného ponukového konania:
na predloženie ponuky je stanovená lehota 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Na ponuky, doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz Jozef Filip č. k. 5OdK/807/2018
neotvárať“ a doručí ju poštou na adresu kancelárie správcu.
Ponuka musí obsahovať:
a. identifikáciu predmetu kúpy,
b. ponúkanú cenu za celý súbor majetku,
c. identifikáciu záujemcu a výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra, resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby.
Ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 100% hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku všeobecnej podstaty.
V prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V zmysle ZKR sa prihliada len na ponuky záujemcov, ktorí do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, zložili
zálohu na celú ponúknutú cenu na účet správcu vedený vo VÚB, a.s. IBAN SK60 0200 0000 0031 7081 9354
s uvedením variabilného symbolu spisovej značky konkurzu (58072018).
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam. Úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
Správca vráti zálohy neúspešným účastníkom na bankový účet, z ktorých boli uhradené do 5 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Správca je oprávnený do okamihu vyhodnotenia ponukového konania ponukové konania zrušiť, a to aj bez udania
dôvodu.
Všetky správne a notárske poplatky súvisiace s prevodom majetku znáša záujemca/kupujúci.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca

K001090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1256/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1256/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 2OdK/1256/2019 ustanovený do
funkcie Správcu dlžníka Ivana Šovčíková, trvale bytom Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Ivana Šovčíková, trvale bytom Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca
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K001091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA

Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY,
1 farba: strieborná metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1 použitá
1991
300,00 €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

Poznámka
nepojazdné

05.01.2021
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K001092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brucháč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Lehota 18, 976 98 Dolná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1986
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 4OdK/41/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Peter Brucháč, trvale bytom Dolná Lehota 18, 976 98 Dolná Lehota (ďalej aj ako „Dlžník“). V
zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peter Brucháč, trvale bytom Dolná Lehota 18, 976 98 Dolná Lehota (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí. Zverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K001093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žinčík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľaš 0, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/450/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/450/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu:
František Žinčík, nar. 28.09.1951, bytom Obec Vígľaš, 962 02 Vígľaš, Slovenská republika,
v súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje
II. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka vedeného v súpise
všeobecnej podstaty - zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 223/2020 zo dňa 19.11.2020 - súpisovej zložky č. 1.
I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu:
0903028719, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
jaroslav.dado@gmail.com.
Ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo za každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem a musí obsahovať presné určenie, na ktorú hnuteľnú vec zo súpisu sa ponuka vzťahuje, identifikačné
údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana –
nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia zálohy.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu, zložená
záujemcom na účet správcu č. SK2211110000002293984048, VS 27992019 a poznámkou „Žinčík“, resp. v
hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na predkladanie písomných ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Záväznú ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote do 10 kalendárnych dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku). Záväzná ponuka záujemcu musí
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byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená v písomnej forme do kancelárie
správcu na na adresu sídla kancelárie: Ing. Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej
nepriehľadnej obálke s označením „Verejné ponukové konanie Žinčík– NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná, pričom ním uhradená finančná
zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
Účastník, ktorého záväzná ponuka bude označená ako úspešná, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu
do 5 prac. dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného ponukového konania.
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.
V. Iné skutočnosti
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. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, konkurzný správca.

K001094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica,
oznamuje veriteľom dlžníka:
Libuša Markusová, nar. 14.08.1973, trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovensko,
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že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
4OdK/489/2020 S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., správca

K001095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Libuša Markusová, nar. 14.08.1973, trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Markusová - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. správca

K001096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
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tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka:
(ďalej tiež len „Dlžník"):
Libuša Markusová, nar. 14.08.1973, trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovensko,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 4OdK/489/2020 zo dňa 10.11.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 4OdK/489/2020 dated on 10th of November 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Libuša Markusová, born 14.08.1973, permanent address Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 225/2020 dňa
23.11.2020. Dňom 24.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 23rd of November 2020. Bankruptcy was
declared on 24th of November 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
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The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
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osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
bankrupcy trustee

K001097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 102, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/398/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Kováčová Svetlana, 991 24 Dolné Plachtince 102
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník je síce podielovým vlastníkom speňažiteľného nehnuteľného majetku, no vzhľadom na jeho stav, fakt že ho
označil za obydlie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu a nepostihnuteľnú sumu obydlia som tento nezapísal do
súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K001098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Záslavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 3684/94, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1986
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/468/2020 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/468/2020
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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OZNAM O SKONČENÍ KONKURZU
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: Anna Záslavová, nar. 19. 06. 1986, trvale bytom Podlavická
cesta 3684/94, 974 09 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, č.k.:
2OdK/468/2020, správca konkurznej podstaty JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie správcu Dolná 5,
974 01 Banská Bytrica, zn. správcu: S 1699 týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní
vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcov, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj
vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že
úpadca nevlastní žiadny hodnotný majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu.
Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať
doplnenie alebo zmenu súpisu majetku.
Poučenie:
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4
ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak
má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu
vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUSTICIA Recovery k.s., správca

K001099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 102, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/398/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 2OdK/381/2020, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Kováčová Svetlana, 991 24 Dolné Plachtince 102, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
speňažiteľný majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Kováčová
Svetlana, 991 24 Dolné Plachtince 102, Slovensko, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K001100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica,
oznamuje veriteľom dlžníka:
Michal Bódiš, nar. 06.08.1985, bytom J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom
Michal Bódiš, s miestom podnikania J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, IČO: 41 103 513, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
5OdK/541/2020 S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., správca

K001101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Michal Bódiš, nar. 06.08.1985, bytom J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom
Michal Bódiš, s miestom podnikania J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, IČO: 41 103 513, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Bódiš- popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. správca

K001102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Čeriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koláre 78, 991 09 Koláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/553/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/553/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
DLŽNÍK: Eva Čeriová, nar. 30. 09. 1962, trvale bytom Koláre 78, 991 09 Koláre
spis. zn. správcu: 5OdK/553/2019 S1646
spis. zn. súdu: 5OdK/553/2019
Mgr. Natália Miľanová, správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1646

STAVBA
Hodnota
Štát,okres,
Deň
Dôvod
zapisovaného
obec, ulica,
zapísania zapísania
Popis
Katastrálne Číslo listu Súpisné Číslo Spoluvlastnícky
majetku
Číslo
orientačné
majetku majetku
stavby
územie vlastníctva číslo parcely
podiel
určená
číslo
do
do
odhadom
vchodu
súpisu
súpisu
správcu

1

Slovenská
rodinný republika,
dom Veľký Krtíš
KOLÁRE

Koláre

411

78

11/1

1/2

4.8.2019

LV č. 411,
k.ú.
Koláre

7 500,00 €

Poznámka

Obývateľná
vec s
príslušenstvom
vrátane
prípadného
zastavaného a
priľahlého
pozemku, ktorú
dlžník označil v
zozname
majetku ako
svoje obydlie v
zmysle ust. §
166d ZKR, sa
bude
speňažovať
ako obydlie
dlžníka v
zmysle ust. §
167o ZKR.

Upozornenie
§ 167o Speňaženie obydlia dlžníka ZKR
(1) Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.8)
(2) Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady
speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ
predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého
posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
(3) Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka správca poukáže mimo rozvrh na bankový
účet, ktorý na tento účel v mene a na účet dlžníka zriadil25ca) (ďalej len „osobitný účet dlžníka“); o tom bez zbytočného odkladu správca
poučí dlžníka. Vklad alebo prevod finančných prostriedkov na osobitný účet dlžníka je oprávnený vykonať len správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(4) Finančné prostriedky na osobitnom účte dlžníka nepodliehajú konkurzu, exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu počas 36
mesiacov od jeho zriadenia.
(5) Dlžník nie je oprávnený počas doby podľa odseku 4 disponovať s osobitným účtom dlžníka, je však oprávnený požiadať banku alebo
pobočku zahraničnej banky o výber finančných prostriedkov v hotovosti z takéhoto účtu mesačne najviac do sumy, ktorú ustanoví vláda
Slovenskej republiky nariadením. Ustanovenie osobitného predpisu tým nie je dotknuté.25cb)
(6) Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi osobitný účet dlžníka aj pre bývalého
bezpodielového spoluvlastníka; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia rovnako.
§ 166d Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
(1) Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a
priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.
(2) Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu
dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia.
(3) Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka.
(4) Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
Poznámka pod čiarou:
8) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

K001103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka:
(ďalej tiež len „Dlžník"):
Michal Bódiš, nar. 06.08.1985, bytom J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom
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Michal Bódiš, s miestom podnikania J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, IČO: 41 103 513, Slovensko,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 5OdK/541/2020 zo dňa 14.12.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 5OdK/541/2020 dated on 14th of December 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Michal Bódiš, born 06.08.1985, permanent address J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, business name, place of
busniess J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen, IČO: 41 103 513, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa
22.12.2020. Dňom 23.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 22nd of December 2020. Bankruptcy was
declared on 23rd of December 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
bankrupcy trustee
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K001104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LP Recovery, k. s., so sídlom Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka
Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno – Ján
Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Medený Hámor 11, 974 01
Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)910700166 alebo prostredníctvom emailu:
sekretariat@lprecovery.sk
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K001105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LP Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné
meno – Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930, v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688.
Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
2OdK/580/2020 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár
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K001106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 249 / 15, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2020 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku
Cenný
papier

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Vyvážený rastový
fond

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo speňaženia
Stav
[EUR]

503.76

Majetok tretej
osoby

Zabezpečenie
Nie

K001107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Valnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 342, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/459/2020 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/459/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca dlžníka: Ľubica
Valnerová, nar. 15.12.1963, trvale bytom 342 Štiavnické Bane,969 81 Štiavnické Bane, v zmysle § 167 u ods.
1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Detve, dňa 05.01.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K001108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabá 30, 977 01 Jarabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1963
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/318/2020 S1930
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Banská Bystrica
4OdK/318/2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci 4OdK/318/2020 vedenej na majetok dlžníka Eva Gašparová, nar. 23.04.1963, trvale bytom
30 Jarabá, 977 01 Jarabá (ďalej ako „dlžník“) týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) správca zostavil rozvrh výťažku.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Banská Bystrica uznesením, č. k.: 4OdK/318/2020 zo dňa 15.06.2020, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka Eva Gašparová, nar. 23.04.1963, trvale bytom 30 Jarabá, 977 01 Jarabá (ďalej aj ako „dlžník“)
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eva Gašparová a
rozhodol o ustanovení LP Recovery, k.s, so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica do
funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Eva Gašparová. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 117/2020 zo dňa 19.06.2020.
Správca vykonal šetrenia ohľadom majetkových pomerov dlžníka, a to dotazovaním dlžníka ako aj tretích osôb –
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne, Okresný dopravný inšpektorát, Centrálny depozitár cenných
papierov SR, a.s., a kataster nehnuteľností, Úrad geodézie kartografie a katastra.
Z vykonaného šetrenia bol zistený nasledovný majetok:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR uvádza, že dlžník je
·

·

·

·

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarabá, obec
JARABÁ, okres Brezno, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor
na LV č. 147 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8520, trvalý trávny porast o výmere 145 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8521, trvalý trávny
porast o výmere 115 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN
parc. č. 8522, trvalý trávny porast o výmere 63 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín,
pozemku registra E-KN parc. č. 8523, trvalý trávny porast o výmere 132 m2, zapísané na meno dlžníka
pod B2 v podiele 6/72-ín,
podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Jarabá, obec JARABÁ,
okres Brezno, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor na LV č.
148 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8548, trvalý trávny porast o výmere 277 m2, zapísané na
meno dlžníka pod B2 v podiele 6/24-ín,
je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarabá, obec JARABÁ,
okres Brezno, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor na LV č.
170 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8598, trvalý trávny porast o výmere 686 m2, zapísané na
meno dlžníka pod B1 v podiele 1/1-ina, pozemku registra E-KN parc. č. 8860, trvalý trávny porast
o výmere 1372 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 1/1-ina, pozemku registra E-KN parc. č.
8861, trvalý trávny porast o výmere 1464 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 1/1-ina,
pozemku registra E-KN parc. č. 8862, trvalý trávny porast o výmere 1974 m2, zapísané na meno dlžníka
pod B1 v podiele 1/1-ina,
je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarabá, obec
JARABÁ, okres Brezno, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor
na LV č. 171 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8792/1, trvalý trávny porast o výmere 428 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8792/2, trvalý trávny
porast o výmere 5 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc.
č. 8792/3, trvalý trávny porast o výmere 1 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín,
pozemku registra E-KN parc. č. 8793/1, trvalý trávny porast o výmere 208 m2, zapísané na meno dlžníka
pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8793/2, trvalý trávny porast o výmere 6 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8794, trvalý trávny
porast o výmere 1393 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN
parc. č. 8795, trvalý trávny porast o výmere 633 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín,
pozemku registra E-KN parc. č. 8796, trvalý trávny porast o výmere 624 m2, zapísané na meno dlžníka
pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8797, trvalý trávny porast o výmere 1858 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8798/1, trvalý trávny
porast o výmere 232 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín, pozemku registra E-KN
parc. č. 8798/2, trvalý trávny porast o výmere 13 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parc. č. 8798/2, trvalý trávny porast o výmere 13 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 6/72-ín,
je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarabá, obec
JARABÁ, okres Brezno, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor
na LV č. 172 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8877/1, trvalý trávny porast o výmere 1130 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 3/24-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8877/2, trvalý trávny
porast o výmere 29 m2, zapísané na meno dlžníka pod B2 v podiele 3/24-ín,
je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarabá, obec
JARABÁ, okres Brezno, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor
na LV č. 173 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8892/1, trvalý trávny porast o výmere 1246 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8892/2, trvalý
trávny porast o výmere 464 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra
E-KN parc. č. 8892/3, trvalý trávny porast o výmere 698 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele
30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8892/4, trvalý trávny porast o výmere 80 m2, zapísané na
meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8892/5, trvalý trávny porast
o výmere 9 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č.
8892/6, trvalý trávny porast o výmere 92 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín,
pozemku registra E-KN parc. č. 8892/7, trvalý trávny porast o výmere 36 m2, zapísané na meno dlžníka
pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8892/8, trvalý trávny porast o výmere 8 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín, pozemku registra E-KN parc. č. 8892/9, trvalý
trávny porast o výmere 9 m2, zapísané na meno dlžníka pod B1 v podiele 30/360-ín,
je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Jarabá, obec
JARABÁ, okres Brezno, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor na
LV č. 328 konkrétne: pozemku registra E-KN parc. č. 8538, trvalý trávny porast o výmere 451 m2,
zapísané na meno dlžníka pod B16 v podiele 6/48-ín (ďalej aj ako ,,Nehnuteľnosti“).

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne (ďalej len ako ,,OR PZ“) uviedlo, že dlžník v súčasnosti nie je
ani v minulosti nebol zapísaný v evidencii motorových vozidiel ako držiteľ a vlastník motorových vozidiel.
Iný majetok zistený nebol. Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 193/2020 zo dňa 07.10.2020.
V súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,ZKR“) bolo v Obchodnom vestníku č. 196/2020 zo dňa 12.10.2020 vyhlásené 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne majetok zaradený do súpisu majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 193/2020 zo dňa 07.10.2020 pričom na základe predloženej ponuky č. 3
bola následne správcom dlžníka ako víťazná ponuka vyhodnotená ponuka č. 3 od záujemcu, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za Nehnuteľnosti, a to vo výške celkom 711,00 Eur (slovom: sedemstojedenásť eur).
Správca zároveň záujemcu upozornil, že v zmysle ust. § 167r ods. 1 ZKR: ,,Oprávnená osoba podľa odseku 4 so
súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú“.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR: ,,Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu
ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.“
V zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR: ,,Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza.“
V zmysle ust. § 167b ods. 1 ZKR: ,,Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj
konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca koná v mene
a na účet dlžníka.“
V stanovenej lehote však žiadna oprávnená osoba v zmysle vyššie uvedených paragrafových znení ponuku
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty nevyužila.
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
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V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZKR Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu tak predstavuje suma 711,00 Eur.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky voči dlžníkovi v základnej prihlasovacej lehote nasledovní nezabezpečení
veritelia:
·
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759.
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje nároky prihlásili nasledovní veritelia:
·
·

Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 47 234 466.
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598.

V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu
zostavenia tohto rozvrhu je vo výške 12 690,70 Eur.
V rámci konkurzu neprebiehajú žiadne spory, ktorými by mohol byť predmetný rozvrh výťažku dotknutý.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 244/2020 zo dňa
18.12.2020 oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku.
1.1.

Vyčíslenie odmeny správcu za speňaženie všeobecnej podstaty

V zmysle ust. 7a 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 je: ,,Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení 500 eur.“ Preddavok bol správcovi priznaný
uznesením zo dňa 15.06.2020
Odmenu za predaj podielov na nehnuteľnostiach správca vyčíslil v zmysle ust. § 22 ods. 1 písm. b) Vyhlášky
č. 665/2005 Z. z. zo sumy hrubého výťažku vo výške 711,00 €, t. j. odmenu správca vyčíslil vo výške 106,65
€.
Podľa ust. § 22 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: ,,Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom
alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi
odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
V zmysle ust. § 24b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
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vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:
e) 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
1.2.

Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust.
písm. c) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % zo sumy
hrubého výťažku vo výške 711,00 €. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 1,42 €.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu: 711,00 Eur
Náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR):
Suma
Veriteľ
Právny dôvod
v EUR
LP Recovery, k.s. Odmena správcu z výťažku (15 % z výťažku - § 22 ods. 1 písm. b
správca
Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)
106,65
LP Recovery, k.s. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 06/2020
správca
až 01/2021 (§ 24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)
240,00
Okresný súd Banská
Bystrica
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
1,42
LP Recovery, k.s.
správca
Poštovné
1,70

P.č.
1.
2.
3.
4.
Celkom
náklady
konkurzu:

Dôvod priradenia
§ 167t ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
b) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
b) ZKR

349,77

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 349,77 Eur
Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty správca určil ako podiel časti výťažku určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a
celkovej výšky pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
Určenie konečnej výšky uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
P.č. Veriteľ

1.

2.
3.

4.

Prihlásená
Zistená
pohľadávka v Eur pohľadávka
Eur

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, 60,00
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00 215 759.
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 461,39
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467.
Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o., 4814,42
Kuzmányho 29, 040 01 Košice – mestská časť
Staré Mesto, IČO: 47 234 466.
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 7354,89
Bratislava, IČO: 35 807 598.
SPOLU:
12690,70

60,00

Návrh uspokojenia
v % podiel
Suma
v Eur
0,00472787159 1,65

461,39

0,03635654455 12,72

448,67

4814,42

0,37936599241 132,69

4,681,73

7354,89

0,57954959143 202,71

7,152,18

12690,70

349,77

Zostatok
neuspokojenej
pohľadávky v Eur
58,35

12 340,93

LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár
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K001109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Naďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

DD Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, správca
dlžníka Rastislav Naďo, nar. 14.08.1976, bytom Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Rastislav Naďo, s miestom podnikania Š. Pártošovej 515/15, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 43 061 311, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, v úradných hodinách od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: dinova.dominika@gmail.com,
alebo na čísle telefónu: 00421 948 387 640, 00421 903 227 678.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka

K001110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kemko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 100 / 10, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/454/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/454/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Pavol Kemko, nar. 03.11.1985, trvale bytom Hronská 100/10, 976 68 Heľpa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom OGMA GROUP – Pavol Kemko, s miestom podnikania: Hronská 100/10, 976 68 Heľpa
IČO: 41 269 977, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej veci
Pištoľ samonabíjacia

typ
CZ 50/7,65 mm

Brokovnica (jednotka)

IŽ-18-E

Guľovnica opakovacia

Mauser 98K

výrobné číslo
HL:C10945
ZV:C10945
ZV:T12357
HL:T12357
PZ:BEZ V.Č
HL:2562

miesto kde sa vec nachádza
ORPZ Brezno

hodnota v €
50,00

ORPZ Brezno

50,00

ORPZ Brezno

80,00
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Prívesný vozík

HL: BEZ V.C:
ZV:688, PZ:85442
EČ: BR-281YC
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ORPZ Brezno

50,00

Heľpa

50,00

Súpisová hodnota spolu:

280,00

Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti
pohľadávky veriteľov.
Vo Veľkom Krtíši dňa 05.01.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K001111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Naďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

DD Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen,
konkurzný správca dlžníka Rastislav Naďo, nar. 14.08.1976, bytom Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rastislav Naďo, s miestom podnikania Š.
Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 061 311, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK42 1111
0000 0016 2399 4018.
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 na
trovy konania.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka

K001112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Naďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka Rastislav Naďo,
nar. 14.08.1976, bytom Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Naďo, s miestom podnikania Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 43 061 311, (ďalej len „dlžník“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/558/2020 zo dňa 21.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Rastislav Naďo, adress: Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, born
14.08.1976, business name: Rastislav Naďo, place of business: Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, business ID: 43 061 311 hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of
the District Court Banská Bystrica No. 5OdK/558/2020 dated of 21. December 2020 bankruptcy was declared on
the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 251/2020 dňa
31.12.2020. Dňom 01.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 251/2020 on 21. December 2020.
Bankruptcy was declared on 01st January 2020.
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 ) .
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 ( §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – DD Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Trhová
992/1, 960 01 Zvolen, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28, 974 04 Banská Bystrica,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - DD Recovery, k.s., offices
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28,
974 04 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the 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
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
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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.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
DD Recovery, k.s., správca
komplementár/unlimited

dlžníka

/

trustee

of

the

bankrupt,

Mgr.

Dominika

Diňová,

K001113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1968
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/392/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/392/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 26.08.2020, sp. zn. 4OdK/392/2020, bol na majetok
dlžníka: Miroslav Berky, nar. 24. 09. 1968, trvale bytom: Štúrova 839/31, 962 12 Detva (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 169/2020, deň vydania: 02.09.2020.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

Na margo majetku dlžníka správca uvádza, že dlžník je v súčasnosti vlastníkom osobného motorového vozidla
zn. VOLKSWAGEN GOLF 1J/SCAHFX01/SGFM52J024M4, EČV: DT 086 BI, VIN: WVWZZZ1JZXD033231 druh:
AB hatchback 3dv., farba: modrá, dátum stavu 18.10.2017, s evidovanou exekútorskou blokáciou.

Dlžník ústne aj písomne čestne prehlásil, že uvedené vozidlo má cca 23 rokov; po dopravnej nehode vozidlo nie
je pojazdné – má okrem iného zadretý motor; hodnota opravy presahuje hodnotu vozidla; vozidlo navyše nie je
vzhľadom na jeho stav ani povinne zmluvne poistené, je vhodné na zošrotovanie. Správca lustráciou na web
stránke autobazar.eu zistil, že predmetné OMV by mohlo mať vzhľadom na stav a opotrebenie hodnotu max. do
sumy 200.- €.

Správca lustráciou na web stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov zároveň zistil, že k EČV sa neviaže
žiadny záznam o existencii PZP, čo znižuje hodnotu OMV.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má správca za to, že toto vozidlo nie je možné speňažiť. Náklady na
vedenie konkurzného konania a prípadné speňaženie vozidla by s poukazom na vek vozidla a jeho opotrebovanie
s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote boli vyššie ako výťažok získaný speňažovaním takéhoto vozidla. Toto
vozidlo možno považovať takisto za majetok nepatrnej hodnoty. Z toho dôvodu správca toto vozidlo do súpisu
nezapísal.

Podľa ust. § 77 ods. 1 prvá a druhá veta ZKR: „Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá
právne samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná
položka majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.“

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

K001114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1209/2019 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1209/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/1209/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka majetok Ján Kováč, nar. 09.02.1974, trvale bytom Sokolská 2065/107, 960
01 Zvolen, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na
dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dovala Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/364/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/364/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 2.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Dušan Dovala, nar. 05. 01. 1993, trvale bytom: mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné
meno: Dušan Dovala, s miestom podnikania: Starohorská 6158/23, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 776 095
(ďalej v texte aj „dlžník“), v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod hnuteľnej veci:

1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: osobné vozidlo VOLKSWAGEN POLO; kategória: M1, VIN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon motora: 40kW; druh
paliva: BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná hmotnosť: 1375
kg; počet najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ. Súpisová hodnota: 800.- €, podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 23.10.2020, dlžník je
výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – osobné vozidlo VOLKSWAGEN POLO; kategória: M1, VIN:
WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon motora: 40kW; druh paliva:
BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná hmotnosť: 1375 kg; počet
najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod hnuteľnej
veci, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku, ktorá
je predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode hnuteľnej veci v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa
predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania.
Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške ponúknutej celej kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci, a to na
bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700
9105, BIC: GIBASKBX, VS: 23642020.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/364/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia hnuteľnej veci, ktorá je predmetom
prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť
riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetnú hnuteľnú vec), d) dátum ponuky a
vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového
konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – osobné vozidlo VOLKSWAGEN
POLO; kategória: M1, VIN: WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon
motora: 40kW; druh paliva: BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná
hmotnosť: 1375 kg; počet najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ (b) náklady spojené s prevodom, ako aj
všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za
prevod hnuteľnej veci bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote
stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 05.01.2021

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

K001116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1173/2019 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1173/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Gábriš, nar. 07.10.1993, trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01
Brezno, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Marek Gábriš, s miestom podnikania: Krčulova 1199/8,
977 01 Brezno, IČO: 51407345, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zrušenie konkurzu na dlžníka 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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Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pivko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 806/7, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Pivko, nar. 28.05.1973, trvale bytom Francisciho 806/7, 980 61
Tisovec, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na
dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 17/22, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2020 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Balážová, nar. 16.11.1977, trvale bytom Kolkáreň 17/22, 976 81
Podbrezová, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu
na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Botošová, nar. 30.05.1976, trvale bytom Veľké Zlievce 95, 991 23 Veľké
Zlievce, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na
dlžníka 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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Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Marcinek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Marcinek, nar. 02.01.1975, trvale bytom Podkriváň 296, 985 51
Podkriváň, obchodné meno – Miroslav Marcinek, s miestom podnikania Podkriváň 296, 985 51 Podkriváň, IČO:
31906656, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na
dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Pukačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobodné 328/26, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/442/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/442/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Eva Pukačová, nar. 24.09.1975, trvale bytom Slobodné 328/26, 966
22 Lutila, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Pukačová, s miestom podnikania Slobodné 328/26, 966 22
Lutila, IČO: 44 619 154, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 28.12.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý
by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K001122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dombi Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mocsáryho 783 / 4, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/267/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/267/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 21.04.2020, sp. zn. 4OdK/267/2020, bol na majetok
dlžníka: Rudolf Dombi, nar. 14.02.1973, trvale bytom: Mocsáryho 783/4, 98601 Fiľakovo (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 84/2020, deň vydania: 04.05.2020.
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

žiadny majetok

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

309

Obchodný vestník 5/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

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

Na margo majetku dlžníka správca uvádza, že dlžník je v súčasnosti vlastníkom osobného motorového vozidla
zn. ŠKODA FAVORIT 135 LUX; kategória: M1, VIN: TMBACA200M0313157, druh: AA sedan, farba: zelená
pastelová, celková hmotnosť 1290 kg.

Správca zistil, že na predmetnom OMV sú viaceré exekútorské blokácie. Vo vzťahu k uvedenému vozidlu dlžník
čestne prehlásil, že toto vozidlo už v roku 2010 predal na súčiastky, a to za sumu 100.- €. Správca lustráciou na
web stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov zároveň zistil, že k EČV sa neviaže žiadny záznam o existencii
PZP, čo znižuje hodnotu OMV.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má správca za to, že toto vozidlo nie je možné speňažiť. Náklady na
vedenie konkurzného konania, jeho prípadné dohľadanie a prípadné speňaženie vozidla by s poukazom na vek
vozidla a jeho opotrebovanie s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote boli vyššie ako výťažok získaný
speňažovaním takéhoto vozidla. Toto vozidlo možno považovať takisto za majetok nepatrnej hodnoty. Z toho
dôvodu správca toto vozidlo do súpisu nezapísal.

Podľa ust. § 77 ods. 1 prvá a druhá veta ZKR: „Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá
právne samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná
položka majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.“

Lustráciou v Katastri nehnuteľností správca zistil, že dlžník je spolu so svojou manželkou bezpodielový
spoluvlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Fiľakovo, obci Fiľakovo, okrese Lučenec, zapísaných na
katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec, evidovaných na LV č. 2897, a to:

·

bytu č. 9 (ďalej v texte aj „byt“), ktorý sa nachádza na 1. poschodí, vo vchode č. 4 stavby: popis stavby:
Bytový dom, druh stavby: 9- Bytový dom, súpisné číslo 783 a jeho príslušenstva a
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spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na
pozemku C-KN parc. č. 1234 o veľkosti 6053/77095.

Správca zistil, že trhová hodnota predmetných nehnuteľností v celosti je 20.000.- €.

Správca vyššie uvedené nehnuteľnosti v zmysle ust. § 167h ZKR do súpisu všeobecnej a ani oddelenej podstaty,
nezapísal, nakoľko dlžník si v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.

Správca v tejto súvislosti konštatuje, že vzhľadom na trhovú hodnotu vyššie uvedených nehnuteľností – 20.000.- €
a hodnotu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia pri majetku patriacom do BSM, kedy každý z bezpodielových
spoluvlastníkov má právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, tieto nehnuteľnosti v zmysle ust. 166d, ust. § 167o
ZKR a ust. § 167h ods.4 ZKR, konkurzu nepodliehajú.

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

K001123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Majan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1947
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1191/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1191/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ervín Majan, nar. 27.01.1947, bytom Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/1191/2019-12 zo dňa 19.12.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249,
časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.12.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku podliehajúcej konkurzu na majetok Dlžníka, ktorej zápis
do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 185, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 25.09.2010 pod publikačnou značkou K071328, a to:
Pozemok - parcela registra "E" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo,
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názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel
Dlžníka: 622/3665, súpisová hodnota [EUR]: 2860 (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel k pozemku“).
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Spoluvlastníckeho podielu
k pozemku) sa stane každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku:
(a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku s náležitosťami podľa bodu 4. tohto
oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Majan – Spoluvlastnícky podiel k
pozemku“; a
(b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Spoluvlastníckeho
podielu k pozemku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 5119119 a správou pre prijímateľa „záloha PK Majan –
II. kolo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Spoluvlastníckeho podielu k pozemku za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke,
podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Spoluvlastníckeho podielu
k pozemku spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „podávam záväznú ponuku na
kúpu spoluvlastníckeho podielu dlžníka: Ervín Majan k pozemku - parcela registra "E" - zastavaná plocha a
nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo, názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu
vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 622/3665);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Spoluvlastnícky podiel k pozemku tvoriaci predmet ponuky vyjadrenú číslom
i slovom v mene euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený
slovom) – Dlžník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty;
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu
k Spoluvlastníckemu podielu k pozemku tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na
kúpnu cenu zloženú podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájam[e] tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napríklad originál
plnomocenstva]);
(g) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
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osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka predmetu speňažovania vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne
ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne hodnotu aspoň 50 % súpisovej hodnoty
Spoluvlastníckeho podielu k pozemku.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia Správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Spoluvlastnícky podiel k pozemku;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný orgán katastra
nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca od
uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch zmluvy a
správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou,
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy, najneskôr však do jedného (1)
mesiaca od jej podpisu zo strany Správcu, podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
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11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca (bez
vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením povinnosti) podľa
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny
Spoluvlastníckeho podielu k pozemku podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety započítať so zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu
(13.) tohto oznámenia vráti zloženú zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K001124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalúpkova 121/27, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Peter Nagy, narodený dňa 25.09.1962, trvale bytom na adrese Chalupkova 121/27, 976 81 Podbrezová,
korešpondenčná adresa Švermova 450/4, 976 46 Valaská (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská č. k. 2OdK/212/2020-12 dňa 24.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 30.03.2020, 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 len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej konkurzu na majetok
Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné vozidlo RENAULT CLIO; farba: čierna metalíza; VIN: VF1BR1A0H33654923; EČV: BR547BS; dátum
prvej evidencie (rok výroby): 2005; zdvihový objem valcov: 1.390 cm³; najväčší výkon motora: 72 kW; druh paliva:
BA 95 B, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca. 150.000 km, stav opotrebovanosti: stav vozidla zodpovedá
veku; súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku
konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 88, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 11.05.2020, pod publikačnou značkou K037125.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Nagy - Vozidlo II. kolo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 221220
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto
oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného vozidla RENAULT CLIO; farba: čierna
metalíza; VIN: VF1BR1A0H33654923; EČV: BR547BS; rok výroby: 2005“);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v mene euro (vyjadrenú číslom i slovom);
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená
ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájam[e] tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
(f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne
ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne hodnotu aspoň 50 % súpisovej hodnoty Vozidla.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia Správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava na kúpnou
cenu Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú
ohľadne faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä,
avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia, Úspešný
záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny
uvedenej v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so
zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa bodu 8. tohto oznámenia.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K001125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradová 249 / 2, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/251/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/251/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca dlžníka

K001126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 524 / 13, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/211/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Martina Slivková, nar. 01.04.1990. Jarková 524/13, 094 14 Sečovská
Polianka, (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1825 / 68, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/210/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Alexander Koky, nar. 21.04.1960, Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné,
(ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by
prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 214, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/298/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/298/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Stanislav Mirga v konkurze, nar. 28.08.1961, trvale bytom Stráne pod Tatrami 214,
059 76 Mlynčeky, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň
v úradných hodinách od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel. čísle: 052 43 22 774.

K001129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 214, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/298/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/298/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.12.2020, č. k. 3OdK/298/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Stanislav Mirga v konkurze, nar. 28.08.1961, trvale bytom Stráne pod Tatrami 214, 059 76 Mlynčeky a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 241/2020 dňa
15.12.2020 pod podaním „K089737“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
16.12.2020. Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ s poukazom na § 32 ods.
19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Stanislav Mirga v konkurze, nar.
28.08.1961, trvale bytom Stráne pod Tatrami 214, 059 76 Mlynčeky, zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na
ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je
vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: 0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 32982020, IBAN: SK05
0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa,
resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého pohľadávku veriteľ popiera.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štucková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/3/2016-36 zo dňa 26.02.2016 (ďalej len „uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok úpadcu – Iveta Štucková, nar. 07.05.1974, bytom Jakubany 187, 062 15 Jakubany (ďalej len
„úpadca“). Súd predmetným uznesením zároveň otvoril malý konkurz a ustanovil ma do funkcie správkyne
majetku úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2016 dňa 04.03.2016.
Právoplatnosť nadobudlo dňa 06.03.2016.
Do konkurzu si prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky títo veritelia:
Por. číslo v zozname

Veriteľ

Prihlásená suma
v EUR

Zistená suma
v EUR

1.-4.

Consumer Finance Holding, a.s.

14.247,47

14.247,47

5.-7.

Diversey Slovensko, s.r.o.

1.585,36

1.585,36

8.-9.

Flaga, spol. s r.o.

1.655,29

1.655,29

10.-12.

OTP Banka Slovensko, a.s.

13. -18.

PROFI CREDIT Slovensko,
s.r.o.

24.111,25

24.111,25

19.-20.

Sociálna poisťovňa

1.058,95

1.058,95

2.746,12

2.746,12

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

321,08

321,08

Všeobecná úverová banka, a.s.

317,08

317,08

30.653,60

Slovanská konsolidačná, a.s.

21.-23.
24.-25.
26.

Spolu:

76.696,20

30.653,60

76.696,20

Po uplynutí zákadnej prihlasovacej lehoty si prihlásili do konkurzu svoje pohľadávky títo veritelia:
Por. číslo v zozname
13. - 18.

Veriteľ

Prihlásená suma
v EUR

Zistená suma
v EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

24.111,25

24.111,25
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Pohľadávka č. 14. je podriadenou pohľadávkou s uznaním poradím písm. D. Veriteľovi predmetnej pohľadávky:
PROFI CREDIT Slovania, s.r.o., bola dňa 29.09.2016 zaslané písomné popretie pohľadávky č. 14. v prihlásenej
sume 249,90 Eur, čo do poradia. Na uvedený list veriteľ nereagoval a nepodal ani žalobu o určenie poradia
predmetnej pohľadávky.
V zmysle § 95 ods. 2 ZKR Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu (ďalej len
„podriadené pohľadávky“) sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených
pohľadávok. Ak nie je možné uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich
vzájomnej výšky.
V zmysle § 95 ods. 3 ZKR Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka,
ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bol spriaznený s úpadcom
(ďalej len „spriaznené pohľadávky“); na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o záverečnom vyrovnaní ziskov a
strát, ktoré sú zabezpečené alebo inak kryté dohodami o výmene kolaterálu podľa osobitného predpisu.
Táto pohľadávka sa bude uspokojovať len vtedy ak po uspokojení všetkých nezabezpečených pohľadávok ostane
výťažok. Vzhľadom na to, že suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok predstavuje 8.125,77 Eur a celková suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov
(bez pohľadávky č. 14.) je 76.446,30 Eur, pohľadávku č. 14. nebude možné uspokojiť, a to ani len
čiastočne.
Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky 2 zabezpečení veritelia: OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916,
Štúrova 5, Bratislava v celkovej sume zabezpečenej pohľadávky 3.877,12 Eur a Slovak Business Agency, IČO:
30 845 301, Miletičova 23, 821 09 Bratislava v celkovej sume zabezpečenej pohľadávky 4.829, 34 Eur.
Dňa 12.10.2017 bol v OV č. 195/2017 uverejnený Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s.. Na základe tohto rozvrhu došlo k
čiastočnému uspokojeniu zabezpečenej pohľadávky tohto veriteľa, a to v celkovej výške 1.406,- Eur. Po tomto
čiastočnom uspokojení ostala tomuto zabezpečenému veriteľovi pohľadávka vo výške 2.471,12 Eur.
V zmysle § 94 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z.z.“)
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo
zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
Preto v Zozname pohľadávok bude zostatok (2.471,12 Eur) pohľadávky zabezpečeného veriteľa: OTP Banka
Slovensko, a.s., ktorý ostal po jej čiastočnom uspokojení zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku
oddelenej podstaty tohto veriteľa, uspokojovaný pomerne ako nezabezpečená pohľadávka. Teda z pôvodne
prihlásenej sumy nezabezpečenej pohľadávky veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s. vo výške 28.182,48 Eur, bude
do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zaradená nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške
30.653,60 Eur.
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa: Slovak Business Agency v priebehu konkurzu zanikla, a to na základe
Dohody o pristúpení k záväzku zo dňa 01.07.2016 uzavretej medzi týmto zabezpečeným veriteľom a
pristupujúcim dlžníkom: LILIUM SERVICES s.r.o., IČO: 47 700 955, Slavkovská 3305, 060 01 Kežmarok, ktorý
pristúpil k pôvodnej Zmluve o úvere, z ktorej vznikla predmetná zabezpečená pohľadávka, namiesto úpadcu.
Dňa 23.08.2016 mi bolo zo strany zabezpečeného veriteľa: Slovak Business Agency doručené písomné
späťvzatie prihlášky pohľadávky zabezpečeného veriteľa.
Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť bolo dňa 06.03.2017 v OV č. 45/2017 uverejnené oznámenie o
preradení majetku – hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Slovak Business Agency do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovak
Business Agency v prihlásenej a pôvodne zistenej výške 4.829,34 Eur, ku dňu spracovania tohto návrhu rozvrhu
výťažku, nie je zaradená do uspokojovania podľa tohto návrhu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti celková, správkyňou zistená, suma prihlásených nezabezpečených
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pohľadávok predstavuje ku dňu spracovania tohto návrhu sumu 76.696,20 Eur.
Oznámenie správkyne o mieste a čase nahliadania do správcovského spisu bolo zverejnené v OV č. 50/2016 dňa
14.03.2016 pod č. K005552. Oznámenie IBAN-u, na ktorý možno skladať kauciu podľa § 32 ods. 7 ZKR bolo
zverejnené v OV č. 77/2016 dňa 22.04.2016 pod č. K009233. Oznámenie správkyne o termíne konania 1.
schôdze veriteľov bolo zverejnené v OV č. 77/2016 dňa 22.04.2016 pod č.: K009231, a to na deň 06.05.2016.
Zápisnica z tejto schôdze veriteľov bola uverejnená v OV č. 91/2016 zo dňa 12.05.2016 pod č.: K011067. Na túto
schôdzu veriteľov sa nedostavil žiaden z veriteľov.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 82/2016 dňa 29.04.2016 pod č. K009913. Doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 159/2016 zo dňa 17.08.2016 pod č. K019007; v OV
č. 194/2016 dňa 10.10.2016 pod č. K023131; v OV č. 45/2017 dňa 06.03.2017 pod č. K004898; v OV č. 87/2017
zo dňa 09.05.2017 pod č. K010119; v OV č. 144/2017 zo dňa 28.07.2017 pod č. K019248; v OV č. 45/2018 zo
dňa 05.03.2018 pod č. K014771; v OV č. 115/2018 zo dňa 15.06.2018 pod č. K042392; OV č. 144/2019 zo dňa
29.07.2017 pod č. K065345; OV č. 175/2019 zo dňa 11.09.2019 pod č. K080471; OV č. 182/2019 zo dňa
20.09.2019 pod č. K084061; OV č. 229/2019 zo dňa 27.11.2019 pod č. K100965; OV č. 5/2020 zo dňa
09.01.2020 pod č. K002050 a v OV č. 33/2020 zo dňa 18.02.2020 pod č. K015297; OV č. 103/2020 zo dňa
01.06.2020 pod č. K042849; OV č. 188/2020 zo dňa 30.09.2020 pod č. K072273;
Oznámením uverejneným v OV č. 95/2018 zo dňa 14.05.2018 pod č. K033934 bol správkyni udelený súhlas súdu
na vylúčenie súpisových zložiek:
- č. 1: Automatická práčka zn. Whirlpool, model: AWM9200/WH, 12NC kód: 857008501020, biela farba, počet
otáčok 1000, materiál bubna: ušľachtilá oceľ, ovládací systém: elektronický, ohrievací výkon 2050 w, spot.energie
pri praní: 1,57 kWh; 3 ks
a
- č. 3: Sušička prádla zn. Whirlpool, model AWZ8000/PRO, farba biela, 8 programov, kapacita: 8 kg, počet ot. pri
dstreďovaní: 54, materiál bubna: nerez, typ ovl.: elektronický, ohrev: elektrický, výkon: 2,9kWh, rozmery: 595mm x
600mm x 850mm, hmotnosť: 40 kg; 4 ks
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
K vylúčeniu týchto zložiek zo súpisu došlo uverejnením oznámenia v OV č. 98/2018 zo dňa 23.05.2018 pod č.
K035557.
V predmetnom konkurze prebiehalo na Okresnom súde stará Ľubovňa pod sp. zn. 5Pc/1/2016 konanie o
vyporiadanie BSM. Aktívami BSM boli hnuteľné veci v celkovej zostatkovej hodnote 6.145,- EUR. Pasívom bol
nesplatený úver vo VÚB, a.s.. Konanie o vyporiadanie BSM bolo ukončené schválením súdneho zmieru.
Rozsudkom Okresného súdu Stará Ľubovňa č. k. 5Pc/1/2016-35 zo dňa 08.02.2018 bol žalovaný exmanžel
úpadkyne zaviazaný na zaplatenie sumy 931,21 Eur za účelom finančného vyrovnania podielu úpadkyňa aktívach
patriacich do BSM. Dňa 23.02.2018 žalovaný uhradil na účet určený správkyňou sumu 931,21 Eur, ktorá bola
zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
V konkurze tiež prebiehalo na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4Cbi/25/2017 konanie o vylúčenie majetku zo
súpisu konkurznej podstaty, a to medzi žalobcami: 1./ LILIUM SERVICES, s.r.o., IČO: 47 700 955 a 2./ Ľubomír
Kulig, 1. mája 564/2, 064 01 Stará Ľubovňa proti úpadkyni ako žalovanej. Žalobcovia vzali žalobu späť.
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 4Cbi/25/2017-26 zo dňa 17.07.2018 bolo toto konanie zastavené.
Právoplatným sa predmetné uznesenie stalo dňa 23.07.2018.
V konkurze prebiehalo súdne konanie na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4Cbi/2/2017 o určenie popretej
pohľadávky medzi žalobcom: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a úpadkyňou ako žalovanou. Súd vo veci
rozhodol rozsudkom č.k. 4Cbi/2/2017-50 zo dňa 22.10.2019 tak, že žalobe vyhovel a určil, že pohľadávka
uplatnená žalobcom u žalovaného je pohľadávkou proti podstate. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa
16.05.2020 Následným uznesením č.k. 4Cbi/2/2017 zo dňa 02.06.2020 rozhodol o trovách žalobcu tak, že ich
náhradu mu nepriznal. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.06.2020.
Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria ku dňu spracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku tieto
položky:
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POHĽADÁKA Z ÚČTU V BANKE
Por.č.

Zostatková suma

IBAN

Mena

Banka

1.

1.656,11

SK4309000000005108004970

Eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.
č.
2.

Suma

Mena Právny dôvod vzniku

849,5

Eur

3.
900,42 Eur
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

28,64

Dlžník

LILIUM SERVICES s.r.o., IČO: 47 700 955, Slavkovská Vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa § 148 ods.2
3305, Kežmarok
ObZ
Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408, Karadžičova 17, Vyplatenie
Bratislava
úpadkyne

odkupnej

hodnoty

život.

poistenia

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac marec/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1
LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac apríl/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar.vl.č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac máj/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar.vl.č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac jún/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar.vl.č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac júl/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar.vl.č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac august/2016
Kežmarok

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac september/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1
LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac október/2016
Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac november/2016
Kežmarok

289,84 Eur

Preplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné Všeobencá zdrav. Poisť., a.s., pob. Stará Ľubovňa,
poistenie
IČO: 35937874

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
ZKR za mesiac december/2016
Kežmarok

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 01/2017

82,23

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 02/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 02/2017

82,17

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 03/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 03/2017

82,17

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 04/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 04/2017

82,17

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 05/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 05/2017

82,72

Eur

48,64

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

82,72

Eur

50

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2021

ZKR za mesiac 06/2017

Vysoké Tatry

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 06/2017

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 07/2017

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

81,89

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 07/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 08/2017

82,19

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 08/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 09/2017

81,89

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 09/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 10/2017

81,89

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 10/2017
Vysoké Tatry

50

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 11/2017

82,13

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121, 059 60
ZKR za mesiac 11/2017
Vysoké Tatry

117,77 Eur

Preplatok na verejnom zdravotnom poistení z ročného VŠZP, a.s., pob. Stará Ľubovňa, Budovateľská
zúčtovania za r. 2016
42/535, 064 01 Stará Ľubovňa

50

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 12/2017

Eur

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060 01
Kežmarok

83,09

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za mesiac SM Slovakia, s.r.o.,
Tatranská
12/2017
Lomnica 121, 059 60 Vysoké Tatry

93,13

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za mesiac SM Slovakia, s.r.o.,
Tatranská
01/2018
Lomnica 121, 059 60 Vysoké Tatry

50

Eur Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 01/2018

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská
3305, 060 01 Kežmarok

Uznesenie Okresného súdu Stará Ľubovňa č.k. 5Pc/1/2016-35 zo dňa
Jozef Štucka, Jakubany 187, 062 15
931,21 Eur 08.02.2018 o schválení súdneho zmieru vo veci návrhu správkyne na
Jakubany
vyporiadanie BSM úpadkyne
Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za mesiac SM Slovakia, s.r.o.,
Tatranská
02/2018
Lomnica 121, 059 60 Vysoké Tatry

92,56

Eur

50

Eur Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 02/2018

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská
3305, 060 01 Kežmarok

50

Eur Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 03/2018

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská
3305, 060 01 Kežmarok

92,56

Eur

50

Eur Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za 04/2018

92,56

Eur

73,72 Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za mesiac SM Slovakia, s.r.o.,
Tatranská
03/2018
Lomnica 121, 059 60 Vysoké Tatry

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za mesiac SM Slovakia, s.r.o.,
Tatranská
04/2018
Lomnica 121, 059 60 Vysoké Tatry
Vrátenie dane z príjmov FO na základe DP k príjmu úpadkyne za Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42499500, Lazovná 63,
r. 2018
Banská Bystrica

49. 34,75 Eur Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za r. 2018
50. 539
51. 539
52. 539,-

Eur
Eur
Eur

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská
3305, 060 01 Kežmarok

VŠZP, a.s., pob. Poprad, IČO: 35 937 874, Tolstého
3631/11, Poprad

Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r.
Iveta Kurucová (predtým Štucková), Jakubany 187
2018 podľa dohody
2. Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r. 2018 Iveta
Kurucová
podľa dohody
Jakubany 187

(predtým

Štucková),

3. Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r. 2018 Iveta

(predtým

Štucková),

Kurucová
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Jakubany 187, Jakubany

278,34 Eur

1. Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r. 2019 Iveta
Kurucová
(predtým
podľa dodatku č. 1 k dohode
Jakubany 187, Jakubany

Štucková),

54. 278,34 Eur

2. Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r. 2019 Iveta
Kurucová
(predtým
podľa dodatku č. 1 k dohode
Jakubany 187, Jakubany

Štucková),

55. 67
56.

Eur Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2020 podľa dohody

278,34 Eur

57. 150

3. Splátka zrážky z príjmu úpadkyne dosiahnutého v zahraničí za r. 2019 Iveta Kurucová (predtým Štucková),
podľa dodatku č. 1 k dohode
Jakubany 187

Eur Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2020 podľa dohody

58. 393,22
59. 46,10

Eur
Eur

Iveta Kurucová (predtým Štucková),
Jakubany 187

Iveta Kurucová (predtým Štucková),
Jakubany 187

Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2020 podľa dohody + doplatky za mesiace Iveta Kurucová (predtým Štucková),
12/2019 až 02/2020
Jakubany 187
Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2020 podľa dohody

Iveta Kurucová (predtým Štucková),
Jakubany 187

Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2020 podľa dohody

Iveta Kurucová (predtým Štucková),
Jakubany 187

60.
162,60

Eur

Dňa 20.10.2020 bolo v OV č. 202/2020 uverejnené oznámenie o tom, že správkyňa zostavila zoznam pohľadávok
proti podstate a má zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. 30-dňová zákonná lehota na
podanie námietok proti zoznamu pohľadávok uplynula veriteľom dňa 19.11.2020. V uvedenej lehote nepodal
žiaden z veriteľov námietky proti zoznamu pohľadávok proti podstate.
Odo dňa 20.11.2020 teda začala správkyni plynúť 45-dňová zákonná lehota na zostavenie konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. Táto lehota uplynie dňa 04.01.2021.

II. Rozvrhová časť

1. Výťažok zo speňaženia majetku všobecnej podstaty
Do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty bol zaradený výťažok:

·

zo zostatku na účte v banke: 1.656,11 Eur

·

odkupná hodnota životnej poistky (Wűstenrot, a.s.): 900,42 Eur

·

vyrovnací podiel zo spol. LILIUM SERVICES, s.r.o.: 849,50 Eur

·

nájomné za užív. hnut. vecí od 01/2017 do 03/2018 (15x50,- Eur) 750,- Eur

·

finančné vyrovnanie pri vypor. BSM: 931,21 Eur

·

z vykonaných zrážok zo mzdy od 03/2016 do 08/2020: 5.012,69 Eur

·

z vrátených preplatkov na odv. na zdrav. poist. + daň z príjmu: 516,08 Eur

Spolu: 10.616,01 Eur

2. Pohľadávky proti podstate
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V priebehu konkurzného konania vznikli v súvislosti so správou a speňažovaním majetku všeobecnej podstaty
pohľadávky v celkovej výške 2.490,24 Eur. Ide o tieto položky:

·

kancelárske potreby: 46,45 Eur

·

poštovné: 37,20 Eur

·

pauš. odmena správkyne do kon. 1. SV: 663,88 Eur

·

cestovné (PHM, amort., parkovné): 72,61 Eur

·

úhrady nedoplatkov na odvodoch na zdrav. poist. 639,72 Eur

·

spracovanie DP k dani z príjmov zo zahraničia (r. 2018 a 2019) 150,- Eur

·

súdny poplatok zo spaňaženia: 21,23 Eur

·

odmena správkyne z výť. zo speň. maj. všeob. podstaty:

- podľa § 20 ods. 2 vyhl. č.665/2005 Z.z.: 1% z 10.616,01 Eur 106,16 Eur
o

podľa § 20 ods. 4 a ods. 1, písm. c) vyhl.: 14 % z 849,50 Eur 118,93 Eur

o

podľa § 20 ods. 4 a ods. 1, písm. c) vyhl.: 14 % z 900,42 Eur 126,06 Eur

o

podľa § 20 ods. 4 a ods. 1, písm. c) vyhl.: 14 % z 931,21 Eur 130,37 Eur

o

podľa § 17 ods. 2 vyhl.: 5 % z 289,84 Eur 14,49 Eur

o

podľa § 22 ods. 1 písm. b) vyhl.: 15 % zo 750,- Eur 112,50 Eur

o

podľa § 17 ods. 2 vyhl.: 5 % z 5.012,69 Eur 250,64 Eur

Spolu: 2.490,24 Eur

3. Rozdelenie výťažku
Suma výťažku získaná zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty je vo výške
10.616,01 Eur. Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov zistených nezabezpečených pohľadávok
predstavuje: 10.616,01 Eur – 2.490,24 Eur = 8.125,77 Eur.
V Zozname pohľadávok sú zaradené ako zistené nezabezpečené pohľadávky veriteľov v celkovej výške
76.696,20 Eur. Z toho pohľadávka č. 14., v zistenej výške 249,90 Eur, je podriadenou pohľadávkou, ktorú
nemožno uspokojiť. Po uspokojení všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok totiž nezvýši žiaden
majetok, z ktorého by ju bolo možné uspokojiť aspoň čiastočne. Teda skutočná suma zistených nezabezpečených
pohľadávok, ktoré budú z výťažku z majetku všeobecnej podstaty uspokojované je: 76.696,20 Eur – 249,90 Eur =
76.446,30 Eur.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku tak je na úrovni 10,63 % zo zistenej sumy prihlásených
nezabezpečených pohľadávok.
Por. č. v ZP

Veriteľ

Zistená suma [€]

Suma uspok. [€]

1

4.988,48

530,25

2

5.025,08

534,13

Medzisúčet v [€]

1.514,42
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5.025,08

534,13

4.185,91

444,94

4

48

5,1

5

746,4

79,34

348,16

37,01

490,8

52,17

1.557,35

165,53

97,94

10,41

2.471,12

262,66

9.178,59

975,63

12

19.003,89

2.020

13

1.904,00

202,38

14

0∗ (249,90)

0

3.999,60

425,13

13,33

1,42

17

17.884,80

1.901,04

18

59,62

6,34

501,84

53,34

557,11

59,22

2.500,12

265,75

30

3,19

216

22,96

312,22

33,19

8,86

0,94

317,08

33,7

33,7

76.446,30

8.125,77

8.125,77

3

6

Consumer Finance Holding, a.s.

Diversey Slovensko, s.r.o.

7
8
9

Flaga, spol. s r.o.

10
11

15
16

19
20

OTP Banka Slovensko, a.s.

PROFI CREDIT Slovensko, a.s.

Sociálna poisťovňa

21
22

Slovenská konsolidačná, a.s.

23
24
25
26

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Spolu

1.514,42

168,52

175,94

3.258,29

2.536,31

112,56

291,9

34,13

∗ Podriadená pohľadávka – nebude uspokojovaná z výťažku z majetku všeobecnej podstaty, nakoľko po
uspokojení všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok nezvýši už žiaden majetok.

4) Rekapitulácia
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty

10.616,01 Eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2.490,24 Eur

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

8.125,77 Eur

5) Lehota na schválenie návrhu
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
V súlade s vyššie citovaným ustanovením, určujem lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku v
lehote 20 dní od jeho zverejnenia v OV.

Prešov, dňa 26.12.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K001131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 214, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/298/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/298/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu
osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/298/2020 zo dňa 09.12.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Stanislav Mirga v konkurze, nar. 28.08.1961, trvale bytom Stráne pod Tatrami 214, 059 76
Mlynčeky a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20,
064 01 Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: 241/2020 zo dňa 15.12.2020. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 3OdK/298/2020, dated on 9th December 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Stanislav Mirga v konkurze, nar. 28.08.1961, trvale bytom Stráne pod Tatrami 214,
059 76 Mlynčeky, and appointed us as the truste JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20,
064 01 Stará Ľubovňa, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 241/2020
dated on 15th December 2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
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considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 5th January 2021

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K001132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 57/72 57, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka 2OdK/339/2020
V konkurze dlžníka: Veronika Gáborová, nar. 06.07.1980, Nový Dvor 57/72, 059 52 Veľká Lomnica, v minulosti
podnikajúca pod obchodným menom Veronika Gáborová, IČO: 44 449 453, s miestom podnikania Nový Dvor
57/72, 059 52 Veľká Lomnica, 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.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca
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K001133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 57/72 57, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 2OdK/339/2020
V konkurze dlžníka: Veronika Gáborová, nar. 06.07.1980, Nový Dvor 57/72, 059 52 Veľká Lomnica, v minulosti
podnikajúca pod obchodným menom Veronika Gáborová, IČO: 44 449 453, s miestom podnikania Nový Dvor
57/72, 059 52 Veľká Lomnica, 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 všeobecnej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K001134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROMPT DC s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 132/3743, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 656 374
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2020 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z 1. zasadnutia so zástupcom veriteľov
PROMPT DC s.r.o. v likvidácii, so sídlom 17.novembra 132/3743, 080 01 Prešov, IČO: 31 656 374, malý
konkurz, konanie vedené na Okresnom súde Prešov, pod č. k. 1K/9/2020 konaného dňa 04.01.2021

Miesto konania: zasadacia miestnosť kancelárie správcu, Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Dátum a čas konania: 04.01.2021 o 11:31 hod.
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Predseda: Ing. Jozef Jagerský, komplementár správcu LEGATOs Recovery, k.s.
Zapisovateľ: Ing. Jozef Jagerský
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Označenie konkurzného konania: 1K/9/2020, Okresný súd Prešov

Za veriteľov:
Prítomní: (v zmysle Prezenčnej listiny zo schôdze veriteľov):
Zvolený zástupca veriteľov: PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov, IČO: 31375162

Program
Bod 1. Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov
Správca Ing. Jozef Jagerský, komplementár správcu LEGATOs Recovery, k.s. otvoril zasadnutie so zástupcom
veriteľov a vyzval prítomného účastníka, aby sa preukázal riadne udelenou plnou mocou na
zastupovanie veriteľa na zasadnutí zo zástupcom veriteľov a výkon s tým spojených práv a povinností.

Správca skonštatoval, že zástupca veriteľov je oprávnený vykonávať funkciu zástupcu veriteľov.

Bod 2. Poučenie o právach a povinnostiach zástupcu veriteľov a odovzdanie predsedníctva nad
zasadnutím
Správca po poučení zástupcu veriteľov o rozsahu a obsahu jeho práv a povinností ako zástupcu veriteľov
odovzdal zástupcovi veriteľov predsedníctvo nad zasadnutím veriteľov.

Bod 3.: Záver
Správca a zástupca veriteľov si odovzdali vzájomné kontakty a dohodli sa na tom, že ďalšie zasadnutia sa budú
uskutočňovať podľa potreby zástupcu veriteľov alebo na požiadanie správcu. Zástupca veriteľov sa poďakoval
správcovi za účasť na zasadnutí a ukončil ho o 11:40 hod.

LEGATOs Recovery, k.s.

PREŠOV REAL, s.r.o.,

Ing. Jozef Jagerský - komplementár

JUDr. Michal Leščinský na základe poverenia

.....................................................

........................................................

Správca úpadcu, S1755

Zástupca veriteľov
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K001135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 158, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1968
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/257/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/257/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zdenka
Gabčová, nar. 09.02.1968, bytom: Holumnica 158, 059 94 Holumnica (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98,
093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika,
zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
218/2020 dňa 11.11.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenka
Gabčová, nar. 09.02.1968, bytom: Holumnica 158, 059 94 Holumnica, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K001136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tatiana Rišianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/225/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/225/2020
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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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/225/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Mgr. Tatiana Rišianová, nar. 05.03.1967, trvale bytom 058 01 Poprad, podľa ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .

Vo Vranove n.T., dňa 05.01.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K001137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tomko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 794/17, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Ján Tomko, nar.: 19.11.1982, bytom Školská 794/17, 059 38 Štrba,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Tomko, s miestom podnikania Školská 172/8, 059 38 Štrba, IČO:
43 877 257 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/130/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka Ján Tomko, nar.:
19.11.1982, bytom Školská 794/17, 059 38 Štrba, podnikajúci pod obchodným menom Ján Tomko, s
miestom podnikania Školská 172/8, 059 38 Štrba, IČO: 43 877 257sa končí po slnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Matej Ambroz, správca.

K001138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Hlavačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 212/145, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/344/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/344/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
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Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Daniela Hlavačová, nar. 29.09.1984, trvale bytom SNP 212/145, 059 16
Hranovnica v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/344/2020, týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka: Daniela Hlavačová, nar. 29.09.1984, trvale bytom SNP 212/145, 059 16
Hranovnica sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K001139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Vendelín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4835 / 101, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní – Odplatné postúpenie pohľadávky – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie 1. kola ponukového konania na odplatné postúpenie peňažnej pohľadávky zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2..
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 251/2020 zo dňa 31.12.2020 pod č.: K092697.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom sú tieto peňažné pohľadávky:
Súp.
zl.č.

Suma

2.

5.808,93

Mena

Práv. dôvod vzniku

Stav pohľadávky

Eur

Rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 5T/45/2016-667 zo dňa
09.02.2018 (právopl. a vykonat. dňa 13.02.2018)

Neuhradená
čiastočne.

ani

Dlžník

Daniel
Kokoš

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o odplatné postúpenie vyššie označenej peňažnej pohľadávky doručia svoje písomné
ponuky v zapečatenej obálke s označením „Konkurz 5OdK/385/2020 PONUKA_1.kolo – NEOTVÁRAŤ“
na adresu správcovskej kancelárie: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01
Prešov, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na jej účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú výšku odplaty, ktorú za postúpenie predmetnej pohľadávky ponúka. Do poznámky je
potrebné k platbe uviesť: 5OdK/385/2020_1.kolo.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba.
5. Písomné podklady k peňažným pohľadávkam, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania sú k
dispozícii záujemcom na nahliadnutie v správcovskej kancelárii: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.,
správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov. V prípade záujmu, je potrebné sa na nahliadnutie vopred ohlásiť, a
to buď telefonicky na č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou správou doručenou na: bereznaninova@epravnesluzby.sk.
6. Záujemca musí mať vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania
ponukového konania vylúčený. Ponukového konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v
ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych osôb dlžníka, majetkovú účasť.
7. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické
osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako
1 mesiac.
8. Záujemca predkladá záväzný návrh odplaty za postúpenie buď 1 peňažnej pohľadávky alebo viacerých
peňažných pohľadávok, o ktorú/-é má záujem tak, že ich označí číslom zhodným s číslom príslušnej
zložky v súpise majetku všeobecnej podstaty.
9. Otvorenie obálok, s včas doručenými ponukami, sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie
správkyne, a to v lehote 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku
oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa záznam, ktorý založí do správcovského spisu. Otváranie
obálok je neverejné.
10. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu odplatu. V
prípade rovnocenných ponúk budú záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné odplaty, vyzvaní,
aby svoje ponuky doplnili.
11. Správkyňa bezodkladne po vyhodnotení ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola
prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou Zmluvu o postúpení pohľadávky/pohľadávok,
najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha zložená záujemcom podľa
bodu 3) sa započíta na odplatu za postúpenie pohľadávky/pohľadávok.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na odplatu.
Prešov, dňa 05.01.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K001140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Vendelín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4835 / 101, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ponukové konanie – predaj nehnuteľnosti – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie ponukového konania na predaj nehnuteľností zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, a to ako položka č. 1.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 251/2020 zo dňa
31.12.2020 pod č.: K092697.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní sú:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY – PARCELA REG. „E“
Súp. zl. č.

1.

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

k. ú./obec/
okres

štát

Spoluvl.podiel

Súp. hodnota v Eur

2234

Orná pôda

7780

1001

Fintice/ Prešov

SR

4/56
+ 4/35

425,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označených nehnuteľností doručia svoje ponuky v písomnej forme, na adresu
kancelárie správkyne JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, s
označením „Konkurz 5OdK/385/2020 PONUKA-NH 1.KOLO – NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr do 10
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do
správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľné veci ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„5OdK/385/2020-nehnuteľnosť-1.kolo“.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Ponukového
konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych
osôb dlžníka, majetkovú účasť.
5. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu občianskeho preukazu a ak ide o FO-podnikateľa, tiež výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. Právnické osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO
a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
6. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj nehnuteľnej veci (príp. nehnuteľných vecí)
uvedenej v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 1.. Záujemca v ponuke uvedie číslo súpisovej
zložky majetku, o ktorú má záujem s uvedením ponúkanej kúpnej ceny pre jednotlivú súpisovú zložku (nie
súhrnnú cenu).
7. Obhliadku nehnuteľnej veci možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou, buď na tel. č.
0907 129 893 alebo zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk.
8. Otvorenie doručených obálok s ponukami sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to
na 3. pracovný deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami
spíše správkyňa úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
9. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných najvyšších ponúk bude víťazný záujemca určený
žrebom.
10. Víťazný záujemca znáša všetky prípadné správne a iné poplatky súvisiace s evidenciou zmeny vlastníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažovaných nehnuteľných vecí.
11. Správkyňa najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do
10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha, zložená záujemcom podľa bodu 3), sa
v celom rozsahu započíta na kúpnu cenu.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.

Prešov, dňa 05.01.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K001141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ivan Marcinko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/83, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/233/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/233/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Ivan Marcinko, nar.: 18.03.1961, trvale bytom Podskalka 5209/83, 066 01
Humenné v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/233/2020, týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka: Ivan Marcinko, nar.: 18.03.1961, trvale bytom Podskalka 5209/83, 066 01 Humenné sa
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K001142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 574/20, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2020
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3OdK/251/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Jozef Štolc, nar. 16.01.1996, M. Benku 574/20, 059 38 Štrba v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/251/2020, týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Štolc, nar. 16.01.1996, M. Benku 574/20, 059 38 Štrba sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K001143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Markuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 123, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/230/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/230/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Jozef Markuš, nar. 23.03.1958, 082 01 Kendice 123, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/230/2020 týmto oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Jozef Markuš, nar. 23.03.1958, 082 01 Kendice 123 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Mária Domčeková, správca
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K001144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Schobl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 1956/19, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/157/2020 S 1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/157/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Štefan Schobl, nar.: 10.11.1984, Kalinčiakova 1956/19, 069 01
Snina, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/157/2020 týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Štefan Schobl, nar.: 10.11.1984, Kalinčiakova 1956/19, 069 01 Snina 123 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Mária Domčeková, správca

K001145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Kalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského 4532/71, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/290/2020 S 1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/290/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Alexander Kalina, nar.: 26.10.1972, 058 01 Poprad, podnikajúci
pod obchodným menom Alexander Kalina - EKFIN, IČO: 37 439 201, s miestom podnikania Dostojevského
4532/71, 058 01 Poprad, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/290/2020 týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Alexander Kalina, nar.: 26.10.1972, 058 01 Poprad,
podnikajúci pod obchodným menom Alexander Kalina - EKFIN, IČO: 37 439 201, s miestom podnikania
Dostojevského 4532/71, 058 01 Poprad sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
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ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Mária Domčeková, správca

K001146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 267/19, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/349/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/349/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Helena Ščuková, nar.: 20.11.1978, trvale bytom Májová 267/19, 059
19 Vikartovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/349/2020 týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka: Helena Ščuková, nar.: 20.11.1978, trvale bytom Májová 267/19, 059 19
Vikartovce sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K001147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šmihula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Lesná 059 52, 059 52 Stará Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S 1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Ján Šmihula, nar. 05.12.1969, trvale bytom 059 52 Stará Lesná, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/386/2020 týmto oznamuje, že v predmetnom
konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka: Ján Šmihula, nar. 05.12.1969, trvale bytom 059 52 Stará Lesná sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Mária Domčeková, správca

K001148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 365 / 114, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/416/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/416/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - hnuteľná vec
popis: osobné motorové vozidlo zn. DACIA LOGAN, typ SD/KSD0K/KSD0KJ, VIN: UU1KSD0KJ44033511 EČV:
PO 800GD, r.v. 2010, stav tachometra 714 387 km, opotrebované, pojazdné, bez platnej STK
súpisová hodnota: 300,- EUR
deň zapísania do zoznamu: 5.1.2021
dôvod zapísania majetku: §167j ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 5.1.2021

JUDr. Miloš Hnat, správca

K001149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Siska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiar 115, 059 55 Ždiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/212/2020 S1343
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
4OdK/212/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166p ZKR speňažil majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu, avšak výťažok speňaženia nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 4OdK/212/2020 zo dňa 02.09.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 175/2020 dňa 10.09.2020, č. zver. K068094, na majetok dlžníka: Jozef Siska, nar. 19.03.1974, trvale
bytom 059 55, Ždiar 115, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Siska, nar. 19.03.1974,
trvale bytom 059 55, Ždiar 115, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 05.01.2021
JUDr. Marek Gula, správca

K001150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 587 / 25, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/352/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka Viera Stojková, nar. 25.04.1964, Poľná 587/25, 059 71 Ľubica, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2OdK/352/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom
vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1462/25, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/206/2020 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/206/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166p ZKR speňažil majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu, avšak výťažok speňaženia nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 5OdK/206/2020 zo dňa 21.04.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku 81/2020 dňa 28.04.2020, č. zver. K034577, na majetok dlžníka: Miroslav Sivák, nar. 17.06.1966,
trvale bytom Študentská 1462/25, 069 01 Snina, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Sivák, nar. 17.06.1966,
trvale bytom Študentská 1462/25, 069 01 Snina, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 05.01.2021
JUDr. Marek Gula, správca

K001152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emergency Service s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12 / 0, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Bartoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zn.
správcu S1991(ďalej len „správca"), úpadcu Emergency Service s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01
Humenné, IČO:46863117, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn.
1K/10/2020, týmto oznamuje veriteľom, že na základe uznesenia vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov
pod č. 453/2020 Z.z. je od 01.01.2021 do 24.01.2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa
obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Predmetné uznesenie vlády určuje výnimky, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na schôdzu veriteľov resp. vo
všeobecnosti na schôdze konané v zmysle zákona, čím by mohla byť znemožnená prípadná účasť veriteľov z
dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania a preto sa prvá schôdza veriteľov zvolaná v súlade s ustanovením § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na deň 14.01.2021 so začiatkom o 09.00 hod. s miestom konania: JUDr. Peter Bartoš,
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, miestnosť č. 4 a programom schôdze: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR 4.
Voľba veriteľského výboru 5. Záver schôdze,
konať nebude.
Okresný súd v Prešove v konaní vedenom pod sp. zn. 1K/10/2020 na základe žiadosti správcu dňa
07.01.2021 doručil do sprácovskej kancelárie stanovisko, v ktorom uviedol, že na základe uznesenia vlády SR č.
808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z. je od 01.01.2021 do 24.01.2021 v čase od 05.00 hod.
do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Predmetné
uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je
cesta na schôdzu veriteľov resp. vo všeobecnosti na schôdze konané v zmysle zákona a preto súd ma za to, že
predmetná prvá schôdza veriteľov sa konať nemôže, nakoľko prípadná účasť veriteľov je znemožnená
vyhláseným zákazom vychádzania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K001153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3 / 0, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31
340 890
4. NEHNUTEĽNOSTI - MAJETOK TRETEJ OSOBY MOKRANCE STEEL MILLS, a.s.
Poradov
Deň
Súpisov
Popis
Druh
Číslo listu
Spoluvlastníck
Dôvod
é číslo
Výmer
Katastráln
Parcelov
zapísani
á
súpisove pozemk
Štát
Obec
vlastníctv
y podiel
zapísania
súpisove
a (m2)
e územie
é číslo
a do
hodnota
j zložky
u
a
dlžníka
do súpisu
j zložky
súpisu
majetku
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
1 517
4.1
- parcela
105014
á
Mokrance
2263
5887/5
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
452,30 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
732
4.2
- parcela
50694
á
Mokrance
2263
5887/27
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
528,30 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2263)
Pod V- 455/10 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV parc. č. 5892/1, ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštová banka, a.s.,
Prievozská 2/B, 81499 Bratislava, IČO: 31340890 - č.z. 76/10; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č.5892/1-ost.pl.- 242644m2, v prospech
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, IČO: 31340890, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.ZP-NEHN-INV04/2010. V-463/11 z 20.5.2011 - vz.62/11; - Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č. 5887/5 a 5887/27, v prospech Poštová banka, a.s., IČO:
31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (Zmluva o úvere č. 030/14/550088 zo dňa 30.6.2014). V-812/2014 z 23.7.2014 č.z.198/14; Pod V-1553/15 zo dňa 16.2.2016 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV parc.č. C KN 5887/5,5887/27, ktoré
zabezpečuje pohľadávku Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, zmluva č. 030/14/550088/A/002, ÚZ č.
EUR 1/KTK_SR/2010, ÚZ č. EUR 9/OAO_SR/2010 - č.z. 35/16; Pod V-131/16 zo dňa 26.2.2016, zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v
časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020, Jazerná 30, Košice - č.z.40/16; - Záložné právo k nehnuteľnostiam
daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.104001911/2016 z 24.10.2016 - Z1597/2016 z 12.10.2016 - č.z.207/16, - Z 1745/16 zo dňa 2.11.2016 - č.z. 231/16; - Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017 zo dňa
01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele 1/1. Z 835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17;Rozhodnutie
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Daňového úradu Košice č. 100765864/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z
723/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 93/18, - Z 938/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z. 135/18;
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
99
4.3
- parcela
9017
á
Mokrance
2397
5887/12
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
637,85 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
204
4.4
- parcela
18532
á
Mokrance
2397
5887/13
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
778,60 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
4 718,35
4.5
- parcela
427
á
Mokrance
2397
5887/17
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
€
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
4.6
- parcela
27
á
Mokrance
2397
5887/18
1/1
5.1.2021 odsek 1 298,35 €
plocha
e
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
1 668,55
4.7
- parcela
151
á
Mokrance
2397
5887/33
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
€
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
4.8
- parcela
19
á
Mokrance
2397
5887/37
1/1
5.1.2021 odsek 1 209,95 €
plocha
e
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
5 304,00
4.9
- parcela
480
á
Mokrance
2397
5887/3
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
€
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2397)
Pod V- 455/10 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV parc. č. 5887/15, ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštová banka, a.s.,
Prievozská 2/B, 81499 Bratislava, IČO: 31340890 - č.z. 76/10; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č.5887/15-ost.pl.- 16278m2, v prospech
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, IČO: 31340890, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.ZP-NEHN-INV04/2010. V-463/11 z 20.5.2011 - vz.62/11; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č. 5887/12, 5887/13, 5887/17, 5887/18, 5887/33, 5888/3, v
prospech Poštová banka, a.s., IČO: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (Zmluva o úvere č. 030/14/550088 zo dňa 30.6.2014).
V-812/2014 z 23.7.2014 - č.z.198/14; Pod V-1553/15 zo dňa 16.2.2016 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV parc.č. C KN
5887/12, 5887/13, 5887/17, 5887/18, 5887/33, 5888/3 ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 31340890, zmluva č. 030/14/550088/A/002, ÚZ č. EUR 1/KTK_SR/2010, ÚZ č. EUR 9/OAO_SR/2010 - č.z. 35/16; Pod V131/16 zo dňa 26.2.2016, zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020,
Jazerná 30, Košice - č.z.40/16; Záložné právo k nehnuteľnostiam daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu
Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.104002983/2016 z 24.10.2016 - Z-1598/2016 z 12.10.2016 - č.z.206/16, - Z 1746/16 zo dňa 2.11.2016 č.z. 232/16; Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017 zo dňa 01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele
1/1. Z 835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17; Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100766037/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie
záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 724/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 94/18, - Z 936/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z.
133/18;
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
32
4.10
- parcela
2807
á
Mokrance
2411
5887/30
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
448,92 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
4.11
- parcela
44
á
Mokrance
2411
5887/34
1/1
5.1.2021 odsek 1 486,20 €
plocha
e
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
1 679,60
4.12
- parcela
152
á
Mokrance
2411
5887/35
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
€
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2411)
Záložné právo k nehnuteľnostiam v prospech Poštová banka, a.s., IČO: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (Zmluva o úvere č.
030/14/550088 zo dňa 30.6.2014). V-812/2014 z 23.7.2014 - č.z.198/14; Pod V-1553/15 zo dňa 16.2.2016 zriaďuje sa záložné právo na
nehnuteľnosti v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890,
zmluva č. 030/14/550088/A/002, ÚZ č. EUR 1/KTK_SR/2010, ÚZ č. EUR 9/OAO_SR/2010 - č.z. 35/16; Pod V-131/16 zo dňa 26.2.2016,
zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020, Jazerná 30, Košice -
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č.z.40/16; Záložné právo k nehnuteľnostiam daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2,
rozhodnutie č.104002948/2016 z 24.10.2016 - Z-1596/2016 z 12.10.2016 - č.z.208/16, - Z 1743/16 zo dňa 2.11.2016 - č.z. 229/16;
Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017 zo dňa 01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele 1/1. Z
835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17; Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100766102/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 721/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 91/18, Z 937/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z. 134/18;
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
179
4.13
- parcela
16278
á
Mokrance
2397
5887/15
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
871,90 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2397)
Pod V- 455/10 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV parc. č. 5887/15, ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštová banka, a.s.,
Prievozská 2/B, 81499 Bratislava, IČO: 31340890 - č.z. 76/10; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č.5887/15-ost.pl.- 16278m2, v prospech
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, IČO: 31340890, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.ZP-NEHN-INV04/2010. V-463/11 z 20.5.2011 - vz.62/11; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č. 5887/12, 5887/13, 5887/17, 5887/18, 5887/33, 5888/3, v
prospech Poštová banka, a.s., IČO: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (Zmluva o úvere č. 030/14/550088 zo dňa 30.6.2014).
V-812/2014 z 23.7.2014 - č.z.198/14; Pod V-1553/15 zo dňa 16.2.2016 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV parc.č. C KN
5887/12, 5887/13, 5887/17, 5887/18, 5887/33, 5888/3 ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 31340890, zmluva č. 030/14/550088/A/002, ÚZ č. EUR 1/KTK_SR/2010, ÚZ č. EUR 9/OAO_SR/2010 - č.z. 35/16; Pod V131/16 zo dňa 26.2.2016, zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020,
Jazerná 30, Košice - č.z.40/16; Záložné právo k nehnuteľnostiam daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu
Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.104002983/2016 z 24.10.2016 - Z-1598/2016 z 12.10.2016 - č.z.206/16, - Z 1746/16 zo dňa 2.11.2016 č.z. 232/16; Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017 zo dňa 01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele
1/1. Z 835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17; Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100766037/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie
záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 724/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 94/18, - Z 936/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z.
133/18;
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
ostatná
Mokranc
3 506
4.14
- parcela
242644
á
Mokrance
2263
5892/1
1/1
5.1.2021 odsek 1
plocha
e
205,80 €
"C"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2263)
Pod V- 455/10 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV parc. č. 5892/1, ktoré zabezpečuje pohľadávku Poštová banka, a.s.,
Prievozská 2/B, 81499 Bratislava, IČO: 31340890 - č.z. 76/10; Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č.5892/1-ost.pl.- 242644m2, v prospech
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, IČO: 31340890, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.ZP-NEHN-INV04/2010. V-463/11 z 20.5.2011 - vz.62/11; - Záložné právo k nehnuteľnostiam - p.č. 5887/5 a 5887/27, v prospech Poštová banka, a.s., IČO:
31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (Zmluva o úvere č. 030/14/550088 zo dňa 30.6.2014). V-812/2014 z 23.7.2014 č.z.198/14; Pod V-1553/15 zo dňa 16.2.2016 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV parc.č. C KN 5887/5,5887/27, ktoré
zabezpečuje pohľadávku Poštovej banky a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, zmluva č. 030/14/550088/A/002, ÚZ č.
EUR 1/KTK_SR/2010, ÚZ č. EUR 9/OAO_SR/2010 - č.z. 35/16; Pod V-131/16 zo dňa 26.2.2016, zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v
časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020, Jazerná 30, Košice - č.z.40/16; - Záložné právo k nehnuteľnostiam
daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.104001911/2016 z 24.10.2016 - Z1597/2016 z 12.10.2016 - č.z.207/16, - Z 1745/16 zo dňa 2.11.2016 - č.z. 231/16; - Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017 zo dňa
01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele 1/1. Z 835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17;Rozhodnutie
Daňového úradu Košice č. 100765864/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z
723/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 93/18, - Z 938/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z. 135/18;
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
orná
Mokranc
4.15
- parcela
334
á
Mokrance
2396
887/64
1/1
5.1.2021 odsek 1
90,71 €
pôda
e
"E"
republika
písmeno c)
ZKR
ustanoveni
Pozemok
Slovensk
e § 67
orná
Mokranc
4.16
- parcela
1726
á
Mokrance
2396
887/69
1/1
5.1.2021 odsek 1 711,50 €
pôda
e
"E"
republika
písmeno c)
ZKR
Údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s poradím zabezpečovacieho práva podľa listu vlastníctva (LV 2396)
Záložné právo k nehnuteľnostiam v prospech Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, IČO: 31340890, na základe zmluvy o
zriadení záložného práva č.ZP-NEHN-INV-04/2010. V-463/11 z 20.5.2011 - vz.62/11; Pod V-131/16 zo dňa 26.2.2016, zriaďuje sa záložné
právo na nehnuteľnosti v časti A-LV, v podiele 1/1, v prospech INVITA, s.r.o., IČO:36853020, Jazerná 30, Košice - č.z.40/16; Záložné právo k
nehnuteľnostiam daňového dlžníka MOKRANCE STEEL MILLS, a.s., od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.104002395/2016
z 24.10.2016 - Z-1595/2016 z 12.10.2016 - č.z.209/16, - Z 1744/16 zo dňa 2.11.2016 - č.z. 230/16; Rozhodnutie OcÚ Mokrance č. j. 182/2017
zo dňa 01.07.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v časti A - LV v podiele 1/1. Z 835/17 zo dňa 16.06.2017 - č.z. 124/17;
Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100765968/2018 zo dňa 14.05.2018 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v
podiele 1/1 - Z 720/2018 zo dňa 23.5.2018 - č.z. 90/18 - Z 935/2018 zo dňa 4.7.2018 - č.z. 132/18;
Záložné právo prvé v poradí. Zmluva o zriadení záložného práva číslo 030/14/550088/A/002 zo dňa 07.12.2015, V
1553/15; Záložné právo prvé v poradí. Zmluva o zriadení záložného práva číslo 030/14/550088/A/001 zo dňa 30.06.2014,
V 812/2014 (súpisové zložky číslo 4.1 až 4.12); Záložné právo prvé v poradí (súpisové zložky číslo 4.15 a 4.16) a záložné
Opis
právo druhé v poradí (súpisové zložky číslo 4.13 a 4.14). Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo
zabezpečovacieho ZP_NEHN_INV - 04/2010 zo dňa 19.05.2011, V 463/2011; Záložné právo prvé v poradí. Zmluva o zriadení žáložného
práva
práva k nehnuteľnosti číslo 030/14/550088/A/002 zo dňa 07.12.2015, V 1553/2015 (súpisové zložky číslo 4.1 až 4.12);
Záložné právo prvé v poradí (súpisové zložky číslo 4.15 a 4.16) a záložné právo druhé v poradí (súpisové zložky číslo
4.13 a 4.14). Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo ZP_NEHN_INV - 04/2010 zo dňa 19.05.2011, V
463/2011;
Zmluva o úvere číslo 030/14/550055 v znení neskorších dodatkov; 1.504.441,83 EUR, zápis v zozname pohľadávok 5/1
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Zmluva o úvere číslo 030/14/550055 v znení neskorších dodatkov; 1.504.441,83 EUR, zápis v zozname pohľadávok 5/1
(súpisové zložky číslo 4.1 až 4.12); Zmluva o úvere číslo EUR 1/KTK_SR/2010 zo dňa 16.03.2010 v znení neskorších
dodatkov (súpisové zložky číslo 4.1 až 4.16); 6.011.412,86 EUR, zápis v zozname pohľadávok 5/2; Zmluva o úvere číslo
EUR 9/OAO_SR/2010 zo dňa 25.05.2010 v znení neskorších dodatkov (súpisové zložky číslo 4.1 až 4.16); 3.265.431,61
EUR, zápis v zozname pohľadávok 5/3 (súisové zložky číslo 4.1 až 4.16)
Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
MOKRANCE STEEL MILLS a.s. v likvidácii, so sídlom Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 36 850 161, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1431/V
Nesplnenie výzvy správcu podľa ustanovenia § 79 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov treťou osobou

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K001154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tulaiová, nar. 10.01.1980
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 745 327
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/329/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/329/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Zuzana Tulaiová, narodená:
10.01.1980, bytom: Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice- Šaca, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana
Tulaiová ZUVA s miestom podnikania: Košická Belá 298, 044 65 Košická Belá, IČO: 46 745 327, v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

K001155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tulaiová, nar. 10.01.1980
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/329/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/329/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Zuzana Tulaiová, narodená:
10.01.1980, bytom: Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice- Šaca, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana
Tulaiová ZUVA s miestom podnikania: Košická Belá 298, 044 65 Košická Belá, IČO: 46 745 327 v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
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je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

K001156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tulaiová, nar. 10.01.1980
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 745 327
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/329/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/329/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Zuzana Tulaiová, narodená: 10.01.1980, bytom: Nám. Oceliarov 13, 040 17 Košice- Šaca,
podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Tulaiová ZUVA s miestom podnikania: Košická Belá 298, 044 65
Košická Belá, IČO: 46 745 327, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I,
sp. zn. 30OdK/329/2020 zo dňa 27.10.2020 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňa 04.01.2021 bola do kancelárie správcu
doručená prihláška jednej nezabezpečenej pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške: 68,94 EUR.
Podľa 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, 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.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňa 05.01.2021
prihlásená a zistená pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok v spise správcu.

K001157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Plachetková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 210, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/361/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/361/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na zloženie preddavku
JUDr. Nataša Kučerová, správca majetku, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Nataša Plachetková, narodená: 01.04.1965, bytom: Švedlár 210, 053 34
Švedlár, podnikajúca pod obchodným menom: Nataša Plachetková, s miestom podnikania: Švedlár 210, 053 34
Švedlár, IČO: 43 119 336, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.06.2009, vedené Okresným súdom
Košice I pod sp. zn. 32OdK/361/2020, týmto v súlade s ust. § 167o ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že v tomto konkurznom konaní bol zistený majetok (obydlie), ktorého vlastníkom je dlžník a pri ktorom
má správca za to, že uvedené obydlie dlžníka nemožno speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov.
Identifikácia majetku (obydlia) je nasledovná: Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 229 pre katastrálne
územie Švedlár, obec Švedlár, okres Gelnica:
·
·
·

parc. č. 384/1, 55 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 385, 118m2, záhrada,
súpis. č. 210, na parcele č. 384/1, rodinný dom, podiel dlžníka 1/1 (ďalej aj „nehnuteľnosť“).

Dlžník si v uplatňuje na vyššie označenú nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zmysle ust. § 167d ods.
2 ZKR. Hodnotu predmetnej nehnuteľnosti správca odhaduje vo výške 5.000,- €.
Poučenie podľa § 167o ods. 2 ZKR: „Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.“
Poučenie podľa § 166i ods. 2 ZKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na
posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má
nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Na základe vyššie uvedeného týmto správca vyzýva veriteľov, aby v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia, zložili preddavok na vypracovanie znaleckého posudku a náklady súvisiace s dražbou vo výške
2.000,- €, inak správca nepristúpi k speňaženiu nehnuteľnosti dražbou a má sa za to, že nehnuteľnosť (obydlie)
nemožno speňažiť.
Preddavok je veriteľ povinný zložiť na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., Slovenskej sporiteľni a.
s., pobočka Košice, číslo účtu v tvare IBAN: SK54 0900 0000 0051 6027 4580 . V poznámke pre adresáta je
potrebné uviesť: „Nataša Plachetková – PREDDAVOK“.
V Košiciach, dňa 04.01.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K001158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kušnír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haburská 919/18, 040 11 Košice-Pereš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/325/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ako konkurzný správca dlžníka : Vladimír Kušnír , nar. 18.01.1975, trvale bytom, Haburská 919/18, 040 11
Košice-Pereš, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 28.10.2020, č.k. 31 OdK/325/2020,
týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (
ďalej len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca

K001159
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.
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,
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- 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.
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 05.01.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K001160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baščúr Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraďská 435 / 11, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/301/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/301/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K001161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Zaujec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 84, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/294/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/294/2020
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. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miloš Zaujec, nar. 05.11.1964, bytom: Blatné
Remety 84, 072 44 Blatné Remety (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet speňaženia: Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
246/2020 dňa 22.12.2020 a to:
Súpisová položka č. 1 - hnuteľná vec
Popis
Osobné motorové vozidlo Peugeot 309,
VF310AG1262112525

EČ: SO506AA, VIN:

Rok výroby
1994

Stav opotr.
nepojazdné,
opotrebované

Miesto ulož.
Blatné Remety

Súpis. hodnota
100,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 30OdK/294/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou, do elektronickej schránky správcu, alebo osobne doručiť
do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 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 13:00
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 na bankový účet
správcu vedený v Poštovej banke a.s. IBAN: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, variabilný symbol: 302942020
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 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.
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 05.01.2021
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JUDr. Soňa Géciová, správca

K001162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čengeriová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92/56, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/349/2020 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/349/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Michaela Čengeriová, nar.: 01.03.1985, bytom: Hlavná 92/56,
044 15 Vyšná Myšľa oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
26Odk/349/2020, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K001163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP 0, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/379/2020 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Mižik, narodený: 08.08.1961, bytom: 040
23 Košice- Sídlisko KVP, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Mižík VV SPORT s miestom podnikania:
Klimkovičova 36, 04023 Košice- Sídlisko KVP, IČO: 11 992 298 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
24.11.2009, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.: 32OdK/379/2020, oznamujem
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
písomne na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese spravca.gajdosech@gmail.com. JUDr. Ondrej
Gajdošech, správca
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K001164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP 0, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/379/2020 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/379/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 01
Košice, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283,
správca dlžníka Vladimír Mižik, narodený: 08.08.1961, bytom: 040 23 Košice- Sídlisko KVP, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Mižík VV SPORT s miestom podnikania: Klimkovičova 36, 04023 Košice- Sídlisko
KVP, IČO: 11 992 298 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.11.2009, v konkurznom konaní
vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.: 32OdK/379/2020, 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 SK06 8360 5207 0042 0143 5850 a
je vedený v mBank S.A., pobočka zahr. banky. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K001165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 60 / 4, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/328/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/328/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 27.10.2020, sp.zn.: 32OdK/328/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
211/2020 dňa 02.11.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Peter Jano, nar.:
02.04.1984, bytom: Agátová 60/4, 044 31 Kostoľany nad Hornádom a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Jano,
nar.: 02.04.1984, bytom: Agátová 60/4, 044 31 Kostoľany nad Hornádom sa končí.
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 na majetok dlžníka: Peter Jano, nar.:
02.04.1984, bytom: Agátová 60/4, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, sp. zn.: 32OdK/328/2020, v súlade s ust.
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K001166
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 1. 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 1. 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 prvom kole je
záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 200,00 €.
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 v zalepenej obálke
s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 32OdK/311/2020“ 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
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 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.
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 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
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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.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. 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

K001167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Járosiová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 305, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/316/2020 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok Zuzana Járosiová, narodená: 27.04.1993, bytom: Prakovce 305, 055 62 Prakovce, podnikajúca pod
obchodným menom: Zuzana Járosiová, s miestom podnikania: Prakovce 305, 055 62 Prakovce, IČO: 48 124 052,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.12.2016, vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
26OdK/316/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K001168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolčák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2360 / 17C, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
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Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/323/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/323/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, správca majetku dlžníka Peter Sabolčák,
narodený: 20.08.1959, bytom: Bernolákova 2360/17C, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sabolčák, s miestom podnikania: Jánošíková 4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 10 812 253, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2001, týmto oznamuje, že vykonala zmenu výšky výmery pozemkun (
nová výmera zodpovedá zápisu na LV č. 3672) , zapísaného ako súp.zl.č. 2 v nasledovnom rozsahu:
Zmena výmery pozemku:

2.Opis: pozemok parcela registra „E“: 3468 trvalý trávny porast o výmere 2140 m2
štát: SR
obec: Sečovce
katastrálne územie: Sečovce
číslo listu vlastníctva: 3672
Podiel dlžníka : 1/1
Súpisová hodnota: 300,00 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliahajúci konkurzu
Deň vykonania zmeny: 05.01.2021
JUDr. Erika Šimová, správca

K001169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Danč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 211/50, 040 01 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/298/2020,S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/298/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka František Danč, nar. 04.12.1962, bytom Trieda SNP 21/50, 040 11
Košice-Západ v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:
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Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.07.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 20.11.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
konkurznej podstaty.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle § 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 podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety
na zisťovanie
majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Košice, 21.12.2020

Ing Andrea Sisák, správca

K001170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čerňová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 258/10 258/10, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/274/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

K001171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bastyur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulovská 1279/38, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/320/2020 S1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/320/2020
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Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Jozef Bastyur,nar:03.07.1956, bytom: Budulovská 1279/38, 045 01
Moldava nad Bodvou v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.08.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 20.11.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
konkurznej podstaty.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle § 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 podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety
na zisťovanie
majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Košice, 31.12.2020

Ing Andrea Sisák, správca
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