Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

K001172
Spisová značka: 4OdK/117/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Horecká, nar. 14.11.1965, trvale bytom
Kalvárska 409/9, 900 31 Stupava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Horecká, nar. 14.11.1965, trvale bytom Kalvárska 409/9,
900 31 Stupava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1659.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 1364/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001173
Spisová značka: 4OdK/120/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Luboš Jakáb, nar. 02.03.1965, trvale bytom Modra,
900 01 Modra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Luboš Jakáb, nar. 02.03.1965, trvale bytom Modra, 900 01
Modra.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1629.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1378/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001174
Spisová značka: 4OdK/121/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Faktor, nar. 29.04.1985, trvale bytom Zapotok
1054/82, 900 81 Šenkvice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Faktor, nar. 29.04.1985, trvale bytom Zapotok 1054/82,
900 81 Šenkvice.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
1493.

Ustanovuje správcu: SKKP, k.s., so sídlom kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1377/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

9

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001175
Spisová značka: 27K/41/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS -LEASING Slovakia s. r. o., so sídlom
Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804, zast.: URBÁNI & Partners s. r. o., so sídlom Skuteckého 17, Banská
Bystrica, IČO: 36 646 181, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IRON SLOVAKIA, a. s., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rožňavská 22, 821 04 Bratislava, IČO: 43 846 491
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť,
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 4.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K001176
Spisová značka: 4OdK/122/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Irena Jánošová, nar. 04.04.1964, trvale bytom
Stupava, 900 31 Stupava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Irena Jánošová, nar. 04.04.1964, trvale bytom Stupava, 900 31
Stupava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: 1st restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1797.
IV.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1382/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom 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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zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001177
Spisová značka: 27K/41/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 27K/41/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO: 36 745 804
V zastúpení URBÁNI & Partners s,r,o. , Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : IRON SLOVAKIA a.s. , Rožňavská 22, 821 04 Bratislava IČO: 43 846 491
nariaďuje pojednávanie
na deň 12.03.2021 o 12.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101,
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník: IRON SLOVAKIA a.s. , Rožňavská 22, 821 04 Bratislava IČO: 43 846 491
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“): (1) Ak sa konkurzné konanie
začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101>. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým
sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o
vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia
pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého
stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa
postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> (ďalej aj
„CSP“).
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 05.01.2021

JUDr. Lea Gubová
sudkyňa

Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K001178
Spisová značka: 27K/41/2020
Spisová značka: 27K/35/2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02
IČO: 36 745 804 proti dlžníkovi: IRON SLOVAKIA a.s. rožňavská 22 821 04 Bratislava IČO: 43 846 491 o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: IRON SLOVAKIA a.s. rožňavská 22 821 04 Bratislava IČO: 43 846 491
súd nariadil pojednávanie
na deň: 12.03.2021
-------------------------------------------------

o 12.00

hod.

prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa

V Bratislave dňa: 05.01.2021
Gubová

JUDr. Lea
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
K001179
Spisová značka: 4OdK/123/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Kadlíček, nar. 07.08.1989, trvale bytom
Moldavská 108/9, 821 03 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Kadlíček, nar. 07.08.1989, trvale bytom Moldavská 108/9,
821 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1636.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1384/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
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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
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. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001180
Spisová značka: 4OdK/124/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matilda Bistiková, nar. 25.09.1967, trvale bytom
Železničiarska 3185/10, 811 04 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matilda Bistiková, nar. 25.09.1967, trvale bytom Železničiarska
3185/10, 811 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 1450.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1400/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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.
a)

Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
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 § 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001181
Spisová značka: 4OdK/125/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Radoslava Gnipová, nar. 20.05.1983, trvale
bytom Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Radoslava Gnipová, nar. 20.05.1983, trvale bytom
Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1799.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.

Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1402/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001182
Spisová značka: 4OdK/126/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Majo, nar. 16.04.1968, trvale bytom
Bratislavská 1190/13, 903 01 Senec, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Majo, nar. 16.04.1968, trvale bytom Bratislavská
1190/13, 903 01 Senec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1465.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 1401/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 30.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001183
Spisová značka: 33K/26/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Lazovná 68, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: COIMPEX, s.r.o. so
sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 611 524,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: COIMPEX, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO:
31 611 524.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 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 21.12.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K001184
Spisová značka: 4K/14/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BPT LEASING, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02
Bratislava, IČO: 31 357 814, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, miestom podnikania
Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava, IČO: 40 778 355, takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť
uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).

Odôvodnenie
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1.
Navrhovateľ - veriteľ: BPT LEASING, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814,
podal 28.10.2020 na Okresnom súde Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Tayyar Bozkurt KEBAB servis, miestom podnikania Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava, IČO: 40 778 355.
2. Tunajší súd uznesením sp. zn. 4K/14/2020 z 09.12.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku 16.12.2020 začal
voči dlžníkovi konkurzné konanie.
3.
Podľa § 19 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), ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa,
a) súd do 5 dní od začatia konkurzného konania
1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä
1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil
1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní
v omeškaní,
1ab. zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
1ac. informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
1ad. zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr
do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,
1c. poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze,
2. určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu;
predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj
iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného
konania,
3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak
dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za
to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil,
b)
súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania,
c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o
zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník
osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú
schopnosť neosvedčil,
d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po
tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného
správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.
4. V danej veci bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom. Súd preto po začatí konkurzného konania
postupoval podľa § 19 ods. 1 ZKR a vyzval dlžníka na osvedčenie platobnej schopnosti s tým, že dlžníka usmernil,
akým spôsobom má svoju platobnú schopnosť osvedčiť. Zároveň súd poučil dlžníka o tom, že ak svoju platobnú
schopnosť v súlade s výzvou neosvedčí, vyhlási na jeho majetok konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K001185
Spisová značka: 4K/14/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/14/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa BPT LEASING a.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava IĆO: 31 357 814
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zastúpení: Mgr. Vladimír Šárnik , Rožňavská 2, 821 01 Bratislava
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO: 40 778
355
nariaďuje pojednávanie
na deň 04.02.2021 o 11.30 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106,
na ktoré sa predvoláva:
Navrhovateľ-veriteľ: PZN Mgr. Vladimír Šárnik , Rožňavská 2, 821 01 Bratislava
Dlžník: Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO: 40 778 355

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“): (1) Ak sa konkurzné konanie
začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101>. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým
sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o
vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia
pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého
stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa
postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> (ďalej aj
„CSP“).
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Podľa § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 05.01.2021

Mgr. Veronika Ileninová
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová
e-mail: zuzana.barriová@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE
o procesných právach a povinnostiach strán sporu podľa CSP
Miestna príslušnosť
Podľa ust. § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“): Na konanie v prvej inštancii je
miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.
Podľa ust. § 14 CSP: Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého
pobytu.
Podľa ust. § 15 ods. 1 :Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu
sídla.
Podľa ust. § 41 CSP: Súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom
procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.
Možnosti zastúpenia
Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak
osobitný zákon neustanovuje inak. Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí
zastúpenej strane, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne
zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je strana zastúpená advokátom,
zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú
dotknuté [§ 89 CSP]. Podľa zákona 327/2005 Z. z. má strana právo na poskytnutie právnej pomoci určeným
advokátom alebo Centrom právnej pomoci, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie uvedené v tomto zákone.
Podľa ust. § 90 ods. 1, 2 CSP, strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s
konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného
konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou
práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa.
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu
poučí.
Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania Strany sú povinné uplatniť
prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení
protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne
námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( § 153 v spojení s § 149
CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí ( § 154 CSP). Doručenie žaloby a vyjadrení Spolu s doručením žaloby súd žalovaného
vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná,
uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy
na preukázanie svojich tvrdení (§ 167 ods. 2 CSP).
Rozsudok pre zmeškanie
Ak súd uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne sa vyjadriť k žalobe a v tomto svojom
vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, súd môže aj bez nariadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pojednávania rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie (§ 273 CSP).
Podľa ust. § 274 CSP, na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) <https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701> na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Podľa ust. § 278 CSP, na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) <https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701> na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobu zamietne, ak
a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Poriadková pokuta
Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní
neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, nedostaví sa na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju
neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, neuposlúchne príkaz súdu, ruší poriadok alebo dôstojný
priebeh pojednávania alebo urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť poriadkovú pokutu až do 500 eur (§ 102
ods. 1, 2 CSP). Pri opakovanom sťažení postupu konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu do 2000 eur (§ 102
ods. 3 CSP).
Predvedenie
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať
predviesť. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza
predvádzaný (§ 101 CSP).
Doručovanie
Strana má možnosť uviesť aj inú adresu na doručovanie písomností. Ak nejde o doručovanie do elektronickej
schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol
inú adresu na doručovanie, súd doručuje písomnosti fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov
Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu
cudzinca a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Strana si
môže zvoliť zástupcu na doručovanie (§ 106 ods. 1 a 2 CSP). Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri
obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a
na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú,
a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 106 ods. 3 CSP). Ak sa žalobu nepodarí doručiť žalovanému, ktorý je
fyzickou osobou, na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a), je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie
skutočného pobytu žalovaného. Ak sa súdu nepodarí žalobu doručiť na adresu zistenú postupom podľa prvej vety,
zverejní súd oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Žaloba sa
považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 116
CSP).
Námietka zaujatosti
Strana má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na
jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe
sudcu a v jeho rozhodovacej činnosti. (§ 52 ods. 1 v spojení s § 49 CSP). Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť
najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú
námietku zaujatosti súd neprihliada. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu súd neprihliada,
ak už o nich rozhodol nadriadený súd. Ak sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom
postupe sudcu alebo jeho rozhodovacej činnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada (§ 53 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 nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne
bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže uložiť strane poriadkovú pokutu do 500 eur (§ 58 CSP).
Dokazovanie
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná ( § 185 ods. 1 CSP).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K001186
Spisová značka: 4K/14/2020
Spisová značka: 4K/14/2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BPT LEASING a.s. Drieňová 34, 821 01 Bratislava
IČO: 31 357 814 v zastúpení : Mgr. Vladimír Šárnik Rožňavská 2, 821 01 Bratislava proti dlžníkovi: Tayyar Bozkurt
KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tayyar
Bozkurt KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355
súd nariadil pojednávanie
na deň: 04.02.2021.
-------------------------------------------------

o 11.30

hod.

prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. Dôvera zdravotná poisťovňa

V Bratislave dňa: 05.01.2021
Ileninová

Mgr. Veronika
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K001187
Spisová značka: 4K/14/2020
Spisová značka: 4K/14/2020
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BPT LEASING a.s. Drieňová 34, 821 01 Bratislava
IČO: 31 357 814 v zastúpení : Mgr. Vladimír Šárnik Rožňavská 2, 821 01 Bratislava proti dlžníkovi: Tayyar Bozkurt
KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tayyar
Bozkurt KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355
súd nariadil pojednávanie
na deň: 04.02.2021.
-------------------------------------------------

o 11.30

hod.

prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov:
1. ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o. IČO: 36 226 947 Lichardova 16, 909 01 Skalica
2. Slovenská sporiteľňa a.s. IČO: 00 151 653 Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
3. Daňový úrad Bratislava od roku 2017
4. Ing. Ladislav Milo - Hardware-software IČO : 11 823 224,Gessayova 12, 851 03 Bratislava od roku 2016
5 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. IČO: 35 942 436 Einsteinova 25, 851 01 od roku 2016
6. EOS KSI Slovensko s.r.o. IČO: 35 724 803 , 851 02 Bratislava od roku 2014
V Bratislave dňa: 05.01.2021
Ileninová

Mgr. Veronika
Sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K001188
Spisová značka: 26K/19/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MOLIOR group s. r. o. v likvidácii, so
sídlom: Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 179 132, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Andrea Sisák, správca, so
sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1978 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: MOLIOR group s. r. o. v likvidácii, so sídlom:
Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 179 132, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001189
Spisová značka: 26K/7/2020

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALKON KOŠICE a.s., so sídlom: Slovenská
16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433, o návrhu správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie
Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661, na predĺženie lehoty na popretie pohľadávok takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 4.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001190
Spisová značka: 32OdK/387/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Grofčíková, narodená: 24.05.1984, bytom: Rozvoj 21B,
054 01 Levoča, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1591/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I dňa 5.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001191
Spisová značka: 32OdK/388/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Hanko, narodený: 28.06.1985, bytom: Kučany 4, 076 75
Oborín, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Oborín.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Hanko, narodený: 28.06.1985, bytom: Kučany 4, 076 75

II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Hanko, narodený: 28.06.1985, bytom: Kučany 4, 076 75 Oborín všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1275; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1594/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1275; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001192
Spisová značka: 32OdK/389/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: František Drapač, narodený: 21.07.1975, bytom: Komenského 2,
073 01 Sobrance, podnikajúci pod obchodným menom: František Drapač, s miestom podnikania: Komenského
261/10, 073 01 Sobrance, IČO: 45 666 547, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.12.2012, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Drapač, narodený: 21.07.1975, bytom: Komenského
2, 073 01 Sobrance.
II.
Zbavuje dlžníka: František Drapač, narodený: 21.07.1975, bytom: Komenského 2, 073 01 Sobrance
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1827.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040
01 Košice, zn. správcu: S1827; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1599/2020 na účet správcu
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podstaty: JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
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29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001193
Spisová značka: 32OdK/390/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Kušnierová, narodená: 06.06.1968, bytom: 053 34 Stará
Voda, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Kušnierová, s miestom podnikania: Stará Voda 100, 053 34 Stará
Voda, IČO: 41 711 548, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.10.2007, zastúpená: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1598/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 5.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001194
Spisová značka: 30OdS/11/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Vasil Pilipčuk, narodený: 07.01.1975, bytom: Viedenská
11, 040 13 Košice- Sídlisko Ťahanovce, právne zastúpený: JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka, so sídlom: Štúrova
22, 040 01 Košice- Juh, IČO: 10826271, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. P o s k y t u j e ochranu dlžníkovi: Vasil Pilipčuk, narodený: 07.01.1975, bytom: Viedenská 11, 040 13 KošiceSídlisko Ťahanovce pred veriteľmi.
II. U s t a n o v u je správcu podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Tajovského 17, 040 01
Košice, zn. správcu: S1975.
III. Konanie o určenie splátkového kalendára u z n á va za hlavné insolvenčné konanie.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V. U k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
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nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- EUR, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa doručenia výzvy
správcu.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konania za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o
dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZKR).
3. Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZKR).
4. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZKR).
5. Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh,
súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR).
8. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c
ods. 2 ZKR).
9. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K001195
Spisová značka: 23K/6/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KEBAB HOUSE s. r. o., so sídlom Wilsonovo Nábrežie
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156/70, 949 01 Nitra, IČO: 45 976 864, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KEBAB HOUSE s. r. o., so
sídlom Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949 01 Nitra, IČO: 45 976 864, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka KEBAB HOUSE s. r. o., so sídlom Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949
01 Nitra, IČO: 45 976 864.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.1.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K001196
Spisová značka: 1K/20/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Matúš Tomko, nar. 10.05.1976, trvale bytom Tehelná
466/5, 064 01 Stará Ľubovňa, podnikajúci pod obchodným menom Matúš Tomko - TORA, s miestom podnikania
Tehelná 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 35 395 915 (toho času pozastavená podnikateľská činnosť), právne zast.:
JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: ALKONA spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 483 346, takto
rozhodol
I.
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí
s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
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b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001197
Spisová značka: 1K/20/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/20/2020
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Matúš Tomko, nar. 10.05.1976, trvale bytom Tehelná 466/5, 064 01 Stará Ľubovňa,
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Tomko - TORA, s miestom podnikania Tehelná 5, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 35 395 915 (toho času pozastavená podnikateľská činnosť),
proti
dlžníkovi: ALKONA spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 483 346
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o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 03.03.2021 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania 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 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 advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 05.01.2021
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

spisová značka: 1K/20/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Matúš Tomko, nar. 10.05.1976, trvale bytom Tehelná 466/5, 064 01 Stará Ľubovňa,
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Tomko - TORA, s miestom podnikania Tehelná 5, 064 01 Stará Ľubovňa,
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IČO: 35 395 915 (toho času pozastavená podnikateľská činnosť),
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 03.03.2021 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALKONA spol. s
r.o., so sídlom Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 483 346
a to
veriteľov:
a)

innogy Slovensko s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809,

b)

Areál Prešovská 7, s. r. o., so sídlom Prešovská 1670/7, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 52 837 068

c)
Matúš Tomko, nar. 10.05.1976, trvale bytom Tehelná 466/5, 064 01 Stará Ľubovňa, podnikajúci pod
obchodným menom Matúš Tomko - TORA, s miestom podnikania Tehelná 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 35 395 915
(toho času pozastavená podnikateľská činnosť)
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
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 druhý účastník konania 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 dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001198
Spisová značka: 3OdK/312/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Hrabko, nar. 29.08.1961, Župčany 378, 080 01
Župčany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Anton Hrabko, IČO: 10785337, s miestom podnikania
09032 Nižná Olšava 27, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Hrabko, nar. 29.08.1961, Župčany 378, 080 01 Župčany,

II.
42339235,

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, Prešov 08001, IČO: 42339235, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1564/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001199
Spisová značka: 3OdK/313/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Filip Strišovský, nar. 23.08.1993, Mierová 788/6, 059 01
Spišská Belá, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Belá,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Filip Strišovský, nar. 23.08.1993, Mierová 788/6, 059 01 Spišská

II.
50556533,

ustanovuje: M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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:
M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO: 50556533, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1560/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001200
Spisová značka: 3OdK/314/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimíra Salzerová, nar. 13.04.1984, 080 01 Prešov,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimíra Salzerová, nar. 13.04.1984, 080 01 Prešov,

II.

ustanovuje: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, Prešov 080 01, IČO: 35514477,

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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, Prešov 080 01, IČO: 35514477, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1559/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
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svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001201
Spisová značka: 3OdK/315/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Tomáš Martaus, nar. 11.08.1979, Dubová 6, 080 01
Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Tomáš Martaus, IČO: 43600255, s miestom podnikania Dubová
6484/6, 08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Tomáš Martaus, nar. 11.08.1979, Dubová 6, 080 01 Prešov,

II.
35370556,

ustanovuje: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, IČO: 35370556, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1567/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001202
Spisová značka: 3OdK/316/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Ščerbáková, nar. 25.06.1963, Mirka Nešpora
4888/18, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Viera Ščerbáková, IČO: 30292727, s
miestom podnikania Mirka Nešpora 18, 08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
01 Prešov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Ščerbáková, nar. 25.06.1963, Mirka Nešpora 4888/18, 080

II.

ustanovuje: Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO: 50327445,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 01 Prešov, IČO: 50327445, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1568/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001203
Spisová značka: 5OdK/444/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Novický, nar. 20.12.1969, trvale bytom
Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Novický, s miestom
podnikania Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, IČO: 51 837 200 zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Novický, nar. 20.12.1969, trvale bytom Dostojevského
3311/35, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Novický, s miestom podnikania
Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, IČO: 51 837 200,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1563/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K001204
Spisová značka: 5OdK/445/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Hangurbadžová, nar. 03.07.1974, trvale bytom
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, podnikajúca pod obchodným menom Marcela Hangurbadžová, s
miestom podnikania Gen. Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, IČO: 52 575 471 zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Hangurbadžová, nar. 03.07.1974, trvale bytom
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, podnikajúca pod obchodným menom Marcela Hangurbadžová, s
miestom podnikania Gen. Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, IČO: 52 575 471,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1561/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K001205
Spisová značka: 5OdK/446/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Pačanová, nar. 11.06.1966, trvale bytom Priečna
283/47, 059 14 Spišský Štiavnik zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Pačanová, nar. 11.06.1966, trvale bytom Priečna 283/47,
059 14 Spišský Štiavnik,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

70

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1570/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K001206
Spisová značka: 5OdK/447/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale bytom
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale bytom Rázusova
3824/24, 058 01 Poprad,
II.
Ľubovňa,

ustanovuje správcu: JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1572/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K001207
Spisová značka: 4OdK/313/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kvetoslava Pištová, nar. 17.02.1971, trvale bytom Nový
Dvor 35/47, 059 52 Veľká Lomnica zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kvetoslava Pištová, nar. 17.02.1971, trvale bytom Nový Dvor
35/47, 059 52 Veľká Lomnica,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: JUDr. Marek
Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1565/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 04. januára 2021
Okresný súd Prešov dňa 4.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K001208
Spisová značka: 4OdK/314/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pirožek, nar. 07.08.1966, Majerka 81, 05994
Ihľany, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Zástupca
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Pirožek, nar. 07.08.1966, Majerka 81, 05994 Ihľany,

II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
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,
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VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, Prešov 080 01, IČO: 42089301, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1566/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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.
Prešov, 5. január 2021
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K001209
Spisová značka: 2OdK/379/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Krajňák, nar. 03.05.1983, Rázusova 2675/9, 058 01
Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Krajňák, nar. 03.05.1983, Rázusova 2675/9, 058 01
Poprad,
II.
ustanovuje: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9,
080 01 Prešov,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 28.12.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1562/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001210
Spisová značka: 2OdK/380/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Pačan, nar. 12.01.1966, Priečna 283/47, 059 14
Spišský Štiavnik, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Pačan ml., IČO: 53 158 954, s miestom podnikania
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Pačan, nar. 12.01.1966, Priečna 283/47, 059 14
Spišský Štiavnik,
II.
986 491,

ustanovuje: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41

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

80

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41 986 491, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 29.12.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1571/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001211
Spisová značka: 4OdK/315/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matej Kuziel, nar. 01.11.1987, trvale bytom Tolstého
3237/13, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Kuziel, nar. 01.11.1987, trvale bytom Tolstého 3237/13,
058 01 Poprad,
II.
ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36 795 364,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka 1574/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudkyňa
K001212
Spisová značka: 4OdK/316/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Marušincová, nar. 15.03.1974, Svit 059 21,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Marušincová, nar. 15.03.1974, Svit 059 21,

II.
42031931,

ustanovuje: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42031931, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 1573/2020.
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

84

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

85

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudkyňa
K001213
Spisová značka: 4OdK/317/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Valéria Turňová, nar. 07.07.1966, trvale bytom Lúčna
500/4, 059 16 Hranovnica zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Valéria Turňová, nar. 07.07.1966, trvale bytom Lúčna
500/4, 059 16 Hranovnica,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1569/2020.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 5.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudkyňa
K001214
Spisová značka: 10OdK/46/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Podpleský, nar. 26.03.1977, trvale bytom Kysucký
Lieskovec 187, 023 34 Kysucký Lieskovec, do 09.02.2018 podnikajúci pod obchodným menom Peter Podpleský, s
miestom podnikania: Trnavská 2996/3, 010 08 Žilina (do 16.01.2011 Kysucký Lieskovec 187, 023 34 Kysucký
Lieskovec, do 05.03.2008 Javorová 3070/1, 010 01 Žilina), IČO: 401 307 38, korešpondenčná adresa: Javorová 1,
010 07 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Podpleský, nar. 26.03.1977, trvale bytom Kysucký
Lieskovec 187, 023 34 Kysucký Lieskovec.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, značka
správcu: S1184.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1039/2020, 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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
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K001215
Spisová značka: 10OdK/47/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E. B. Lukáča
410/8, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E. B. Lukáča
410/8, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lena Mišalová, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
značka správcu: S 1990.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1040/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K001216
Spisová značka: 10OdK/48/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Pálušová, nar. 26.08.1990, trvale bytom I.
československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa: Hradiská 27B/15, 038 52 Sučany,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Pálušová, nar. 26.08.1990, trvale bytom I.
československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1049/2020, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K001217
Spisová značka: 7OdK/57/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Martinský, nar. 04.11.1964, trvale bytom Liptovská
Porúbka 555, 033 01 Liptovský Hrádok, do 11.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Martinský, s
miestom podnikania Liptovská Porúbka 555, 033 01 Liptovská Porúbka , IČO: 413 277 64, 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: Rudolf Martinský, nar. 04.11.1964, trvale bytom Liptovská
Porúbka 555, 033 01 Liptovský Hrádok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Ustanovuje správcu: Insolvency Management Group k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 73, 010
01 Žilina, IČO: 51 067 820, značka správca: S 1862.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1033/2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 5.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K001218
Spisová značka: 7OdK/58/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Goral, nar. 04.02.1969, trvale bytom Turček 237, 038
48 Turček - Dolný Turček, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Goral, nar. 04.02.1969, trvale bytom Turček 237, 038 48
Turček - Dolný Turček.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1300.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1042/2020, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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
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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 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 5.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K001219
Spisová značka: 7OdK/59/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Uríčková, nar. 08.08.1973, trvale bytom Gorkého
1070/75, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: 1. Čsl. brigády 13/68, 038 61 Vrútky, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O.
Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Uríčková, nar. 08.08.1973, trvale bytom Gorkého
1070/75, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1509.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1045/2020, 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
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nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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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 5.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K001220
Spisová značka: 7OdK/60/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Michalák, nar. 06.01.1976, trvale bytom Kožušníkova
776/19, 029 44 Rabča, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Michalák, s miestom podnikania: Kožušníkova
776, 029 44 Rabča, IČO: 370 468 11 (do 12.01.2000 IČO: 337 547 30), zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44
Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Michalák, nar. 06.01.1976, trvale bytom Kožušníkova
776/19, 029 44 Rabča, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Michalák, s miestom podnikania: Kožušníkova
776, 029 44 Rabča, IČO: 370 468 11 (do 12.01.2000 IČO: 337 547 30).
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01
Žilina, značka správcu: S1625.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
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.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1055/2020, 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 (§
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

112

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 5.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K001221
Spisová značka: 7OdS/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Petrovičová, nar. 11.04.1976, trvale bytom Dolný
riadok 259/6A, 038 21 Mošovce, podnikajúceho pod obchodným menom Gabriela Petrovičová - ACULAGOLD (do
06.12.2001 pod obchodným menom Gabriela Chalupová - ACULAGOLD), s miestom podnikania Dolný Riadok
259/6A, 038 21 Mošovce (do 28.01.2014 s miestom podnikania Dolný Riadok 259, 038 21 Mošovce; do 06.12.2001 s
miestom podnikania Horné Rakovce 1377/10, 039 01 Turčianske Teplice), IČO: 332 277 48, zastúpeného: JUDr. Ing.
Martina Kiseľová, advokát, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 26, 036 01 Martin, IČO: 423 921 44, o návrhu na
určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi Gabriela Petrovičová, nar. 11.04.1976, trvale bytom Dolný riadok 259/6A, 038 21 Mošovce,
podnikajúcemu pod obchodným menom Gabriela Petrovičová - ACULAGOLD, s miestom podnikania Dolný Riadok
259/6A, 038 21 Mošovce, IČO: 332 277 48 poskytuje ochranu pred veriteľmi.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo,
značka správcu: S1774.
III.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Účastníkov 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).
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.

Okresný súd Žilina dňa 5.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K001222
Spisová značka: 3OdK/203/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Berky, nar.: 22.07.1967, trvale bytom Horné Rakovce
1985/40, 039 01 Turčianske Teplice, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Berky, nar.: 22.07.1967, trvale bytom Horné Rakovce
1985/40, 039 01 Turčianske Teplice.
II.
Ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, značka správcu: S1673.
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
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(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1051/2020, 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 (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

119

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

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 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K001223
Spisová značka: 3OdK/204/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Jašurek, nar.: 19.06.1973, trvale bytom Staškov 644,
023 53 Staškov, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Jašurek, nar.: 19.06.1973, trvale bytom Staškov 644, 023
53 Staškov.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01
Čadca, značka správcu: S1522.
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

120

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

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
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1052/2020, 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).
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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
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

122

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

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 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K001224
Spisová značka: 3OdK/205/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Vöröšová, nar. 28.02.1980, 013 42 Horný Hričov
44, podnikajúceho pod obchodným menom Marcela Vöröšová, s miestom podnikania 013 42 Horný Hričov 44, IČO:
52 962 857, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Vöröšová, nar. 28.02.1980, 013 42 Horný Hričov 44,
podnikajúceho pod obchodným menom Marcela Vöröšová, s miestom podnikania 013 42 Horný Hričov 44, IČO: 52
962 857.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 47 817 003, značka správcu: S1731.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
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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
31.12.2020, vedený pod položkou registra 1048/2020, 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).
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
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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. 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 5.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K001225
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Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sro, vložka č. 14650/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991
07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001226
Spisová značka: 4K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.
Sro, vložka č. 4509/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 020 982.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001227
Spisová značka: 4K/41/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 41/2016 - 248 zo dňa 02. 12. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31 Sliač po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001228
Spisová značka: 1R/8/2009
OZNAM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 8/2009 - 877 zo dňa 08. 12. 2020 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 61 249,92 Eur v konkurznom konaní úpadcu - CORTE spol. s r.o., Zvolenská cesta
35, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31 433 987. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 01. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001229
Spisová značka: 1R/6/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 6/2009 - 208 zo dňa 09. 12. 2020 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 3 518,18 Eur v konkurznom konaní úpadcu - FELDSAM, spol. s r.o., Rázusa 14,
984 01 Lučenec, IČO: 31 578 055. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001230
Spisová značka: 4K/10/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 4K/10/2020
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti

dlžníkovi: AGRO VOS, s.r.o., so sídlom Pod Turičkou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 998 247
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 16. januára 2021 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie
je zrušený z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001231
Spisová značka: 4K/9/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 4K/9/2020
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti

dlžníkovi: KL company s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 322 249
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 16. januára 2021 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie
je zrušený z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť.
V Banskej Bystrici 05. januára 2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
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sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Zsolt Alakša

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K001232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Vaškovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava III - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/52/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/52/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č. Druh veci Označenie veci
1.

Hnuteľná
vec

Súpisová
hodnota v EUR
Osobné motorové vozidlo: ŠKODA FABIA COMBI 6Y SEAQWX01FM5, rok výroby: 2003, modrá farba, 450,VIN: TMBJB16Y133726745, stav opotrebovanosti: podľa vyjadrenia úpadcu aktuálne nepojazdné

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávky veriteľa Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483
767, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
1.436,24 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 45,21 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 1,66 Eur;
pohľadávka č. 4 v celkovej výške 1,66 Eur; pohľadávka č. 5 v celkovej výške 16,- Eur.
Dátum zapísania pohľadávok: 05.01.2021
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K001234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Illiť Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 3394 / 20, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1535

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Súpisová zložka
číslo
20
21

Typ majetku
Finančné
prostriedky
Finančné
prostriedky

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Deň vydania: 12.01.2021

Okresný súd Bratislava I
4K/4/2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Názov
zostatok na účte v Tatra
banka, a.s.
zostatok na účte vo VÚB,
a.s.

Súpisová hodnota Poznámka o spornom
Zabezpečenie
[EUR]
zápise
1903,76

Nie

1377,5

Nie

K001235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Šimonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 7483/21, 83106 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1993
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/137/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/137/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, ako správca dlžníka: Veronika
Šimonová, nar.: 24.09.1993, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 7483/21, 831 06
Bratislava (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 27OdK/137/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave dňa 05.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K001236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Zjara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/231/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/231/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

p.č. Druh veci
Označenie veci
1. Hnuteľná vec Mobilný telefón SONY E2303 XPERIA, rok výroby: 2015, stav opotrebovanosti: neznámy

Súpisová hodnota v EUR
40,-

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rohoška Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 244 / 18, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/141/2019 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava 811 01, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1243, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Ladislav Rohoška, nar. 16.09.1953, bytom: Budovateľská 244/18, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len „Dlžník “),
v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty. Zároveň správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý
rozvrh výťažku.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K001238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 215, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/321/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/321/2020
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. Dňa 29.10.2020 bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka: Róbert Zeman, nar. 18.04.1986, 90054 Jablonové 215, ktorým príslušný súd uznesením,
pod sp.zn. 27OdK/321/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš
Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, pod číslom S1233. 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 zistil majetok Dlžníka, ktorý nebolo
možné speňažiť. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Róbert Zeman, nar. 18.04.1986, 90054 Jablonové 215, končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K001239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melinda Kardosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haanova 2/2685, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/79/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/79/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 25.11.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Melinda Kardosová, nar. 1.12.1970, Haanova 2685/2, 85104
Bratislava, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 4OdK/79/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Správca v konkurznom konaní dlžníka Mgr. Miloš
Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca vo veci dlžníka vyhlasuje: druhé kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, podľa §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov.
Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 1 (zverejnený
v Obchodnom vestníku SR dňa 16.12.2020):
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou správcovi, prípadne e-mailom na adrese:
aggmilos@gmail.com. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 25.1.2021, do 12:00 hod.
v kancelárii správcu na Lužnej ulici 6, 85104 Bratislava, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si
vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako
neúspešné.
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K001240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163 / 24, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/379/2020 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1243, správca
dlžníka: Štefan Macek, nar. 16.09.1943, trvale bytom: Jána Smreka 6163/24, 841 08 Devínska Nová Ves,
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: Štefan Macek, nar. 16.09.1943, trvale bytom: Jána Smreka 6163/24, 841 08 Devínska Nová Ves,
zrušuje.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K001241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bauman Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/25/2020 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/25/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Dátum konania:
07.01.2021 o 11:15 hod.
Miesto konania:
kancelária správcu, Odborárske námestie, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
z dôvodu opatrení ohľadne
a programových prostriedkov

pandémie

COVID

-19

sa

konala

schôdza

prostredníctvom

Správca:
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JUDr. Marek Glemba
Sp. zn. správcu:
27K/25/2015 S 2020
Prítomní:
·
·

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - Mgr. Norbert Hargitay
JUDr. Marek Glemba, správca

Opis priebehu:
V predmetnej konkurznej veci sa dňa 07.01.2021 uskutočnila v sídle správcu prvá schôdza veriteľov. Vzhľadom
na skutočnosť, že v tomto prípade bol vyhlásený malý konkurz a zároveň ide o konanie v zmysle § 107a ZKR,
pôsobnosť zástupcu veriteľov resp. príslušného orgánu tu vykonáva ex lege Okresný úrad Bratislava, Tomášikova
46, 832 05 Bratislava.

Správca úpadcu oboznámil zástupcu veriteľov, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru o stave zisťovania
majetku úpadcu, a to o doposiaľ vykonaných úkonoch, prijatých podaniach a o zaradených súpisových zložkách.
Správca sa dohodol so zástupcom veriteľov, že ho požiada o uloženie záväzného pokynu týkajúceho sa
vykonania ďalšieho potrebného úkonu v predmetnej konkurznej veci a to v písomnej podobe. Správca a zástupca
veriteľov si dohodli v konaní komunikáciu písomne prostredníctvom e-mailov.
V Bratislave, dňa 07.01.2021
Okresný úrad Bratislava
Zast.
Mgr. Norbert Hargitay, poverený zamestnanec

K001242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1737/5, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1977
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/396/2020 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/396/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 29. októbra 2020 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
– Dušan Ďuriš, nar. 7. júla 1977, trvale bytom Poľná 5, 901 01 Malacky (ďalej len „dlžník“) a ktorým bola
spoločnosť BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, číslo správcu: S1753,
vymenovaná ako správca konkurznej podstaty dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 218/2020 dňa 11. novembra 2020. Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 27.
decembra 2020.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 7. januára 2020

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

K001243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISTROS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 127 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 603 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/60/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/60/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe – 2.kolo
JUDr. Lenka Ivanová, správca konkurznej podstaty úpadcu ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava,
IČO: 00 603 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B
(ďalej len „Úpadca“) ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 z.Z. Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu
v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR v spojení s ustanovením § 17 a § 22 Zákona
o dobrovoľných dražbách vyhlasuje druhé kolo opakovanej dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o
dražbe.
Článok I.
Navrhovateľ dražby
Navrhovateľom dražby je JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384,
zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky značka S 1811, správca
v konkurznom konaní na majetok úpadcu: ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B, na majetok ktorého
bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.07.2019, sp. zn.. 37K/60/2018 vyhlásený konkurz.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa 22.07.2019.
Článok II.
Dražobník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:
JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384, správca zapísaný
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1811.
Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je vyhlasovaná ako
opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách a je vyhlasované druhé kolo.
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční dňa 27.01.2021 so začiatkom otvorenia o 11,00 hod.. Miestom konania dražby je sídlo
kancelárie správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať
dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu dražby
Predmetom dražby je nehnuteľnosť – pozemok s parc. č. 1073/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18359
m², parcela registra C-KN o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10000/18359 k celku, zapísaný na LV č. 6526 pre
k. ú. Devínska Nová Ves, obec BA-m. č. Devínska Nová Ves, okre Bratislava IV, Slovenská republika (ďalej aj ako
,,nehnuteľnosť“ alebo „predmet dražby“) zapísaný v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu (zverejnený
dňa 30.09.2019 v Obchodnom vestníku č. 188/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení hodnoty
majetku zo dňa 27.11.2020).
Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
Nehnuteľnosť sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska
Nová Ves. Pozemok sa nachádza v okrajovej, poľnohospodárskej oblasti m.č. Devínska Nová Ves. Prístup
k pozemku je po verejnej spevnenej komunikácii, z ul. Mlynská. Pozemok nie je zastavaný ani využívaný.
Pozemok je rovinatý, zarastený náletovými rastlinami, nie je oplotený. Napojenie je možné na verejné rozvody
elektrickej energie a vody, prípojky na pozemku nie sú vybudované. Podľa územnoplánovacej informácie sa jedná
o lokalitu určenú na poľnohospodársku výrobu, stabilizované územie, kde sa ponecháva súčasné funkčné
využitie, neprípustné sú rodinné a bytové domy.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby
a/ Záložné práva: Záložné právo v prospech Ing. Peter Kučera na pozemok reg. C-KN parc.č. 1073/1 v podiele
10000/18359, podľa V-29858/18 zo dňa 08.10.2018. Uvedený záložný veriteľ je zabezpečený konkurzný veriteľ,
speňažením majetku záložné právo zanikne.
b/ Vecné bremená: Právo vedenia podzemnej prípojky NN cez pozemok parcelné číslo 1073/1 v rozsahu
vyznačenom v GP č.920/2003 zo dňa 12.1.2004 na dobu 20 rokov v prospech ESTRELLA a.s., IČO 35831821
podľa V-755/04 zo dňa 21.4.2004
c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne nájomné práva.
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Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty
nehnuteľností č. 295/2020 zo dňa 27.09.2020, vyhotovený znalcom Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalec v odbore
Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava,
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
evidenčným číslom znalca 912690 (ďalej v texte len „Znalecký posudok“) na sumu: 580.000 EUR
(päťstoosemdesiattisíc eur).
Celková cena/všeobecná hodnota predmetu dražby: 580.000 EUR (päťstoosemdesiattisíc eur).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
Najnižšie podanie: 464.000 EUR (slovom: štyristošesťdesiatštyritisíc eur).
Najnižšie prihodenie: 1000 EUR (slovom: jedentisíc eur).
Článok X.
Dražobná zábezpeka
Výška zábezpeky: 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur).
Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, v hotovosti
dražobníkovi, notárska úschova, banková záruka.
Bankové spojenie dražobníka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo bankového účtu: (IBAN): SK4183300000002601797181
Variabilný symbol: dátum narodenia alebo IČO
Poznámka pri vklade na bankový účet: Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky, 37K/60/2018- Dražba
Miesto zloženia dražobnej zábezpeky u dražobníka: Pred dražbou v kancelárii dražobníka na adrese Zelená 2,
811 01 Bratislava v čase od 09:00 hod. do 16.00 hod. po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. V deň konania
dražby: na mieste konania dražby najskôr 30 min. pred začatím dražby až do otvorenia dražby.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet
príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
3. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške
dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez
ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa
udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka;
4. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na
dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi;
5. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – doklad vystavený dražobníkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

140

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil
dražobnú zábezpeku najneskôr do 15 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby a to bezhotovostným
prevodom na účet označený účastníkom dražby.
Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: nie
Poznámka: zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.
V prípade neuhradenia ceny dosiahnutej vydražením v plnej výške v stanovenej lehote, celá dražobná
zábezpeka vydražiteľa prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 3 až ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom
na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako
6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená
dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu
po
zaplatení
ceny
dosiahnutej
vydražením
vrátiť
vydražiteľovi
záručné
listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu
dražby, najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ
v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
Notárom osvedčujúcim priebeh dražby je JUDr. Ondrej Ďuriač, notársky úrad so sídlom Rajská 2336/3,
81108 Bratislava, notár.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby
Obhliadku predmetu dražby zabezpečuje správca. Termíny obhliadky predmetu dražby sú stanovené na:
1. 25.01.2021 o 10,00 hod..
2. 26.01.2021 o 12,00 hod..
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia u správcu vopred, najneskôr 22.01.2021 na tel. čísle 00421 908 376 145,
PO-PI: 9,00-16,00 hod.. V zmysle § 1 ods. 2 a § 13 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník
predmetu dražby povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Organizačné
opatrenia: preukázanie totožnosti.
Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách:
´´(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.“
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Bratislave, dňa 07.01.2021
Dražobník/Navrhovateľ:
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K001244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavorník Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 339 / 24, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/495/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/495/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na popretie pohľadávky
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vedený v Tatrabanke, a.s. je:
SK0611000000002614003926. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania je 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. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
v poznámke pre príjemcu uveďte: „Popretie, spisová zn. konania“.

K001245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludviková Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňaženie majetku - výsledok ponukového konania
Predmet speňaženia: pozemky – trvalý trávnatý porast
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., zverejnil v Obchodnom vestníku
č. 230/2020 dňa 30.11.2020 I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby na predaj
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti podliehajúcej konkurznej podstate zapísanej v súpise majetku všeobecnej
hodnoty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa 17.07.2020. Predmetom ponukového konania bol
trvalý trávnatý porast podľa spoluvlastníckeho podielu a výmery v celkovej súpisovej hodnote 1.000,- Eur
nasledovne:
Druh
Trvalý tráv. porast

Výmera v m2
1528

Štát
SR

Obec
Levice

KÚ
Sazdice

Číslo LV
1017

Č. parcely
3753

Spoluvlastnícky podiel
382/1528

Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok.
3. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola v stanovenej lehote zložená záloha v plnom rozsahu
ponúknutej kúpnej ceny.
4. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená alebo pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
5. Ponuka musí byť doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na adresu správcu Stromová 9A,
831 01 Bratislava alebo podpísaná elektronicky cez www.slovensko.sk s označením “27OdK/59/2020 –
ponuka TTP!“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
6. V prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny si správca vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie
a vyhlásiť nové ponukové 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

143

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

7. Zložením zálohy na ponúknutú kúpnu cenu sa záujemca zaväzuje, že ak dosiahne jeho ponúknutá cena
najvyššiu sumu, uzavrie so správcom zmluvu o prevode nehnuteľnosti.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Zložením zálohy na ponúknutú kúpnu cenu záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
10. Neúspešným záujemcom bude ponúknutá kúpna cena vrátená na bankový účet, z ktorého bola zložená.
V súlade s vyhlásenými podmienkami sa do I. kola ponukového konania v stanovenej lehote prihlásil a predložil
ponuku na kúpnu cenu za spoluvlastnícky podiel a výmeru jeden záujemca:
Bitch from Hell s.r.o. Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Oddiel sro, OS B. Bystrica, vložka č. 40138/S,
IČO: 53440200, konateľ Bc. Ing. Miroslav Miho, ponúkol kúpnu cenu vo výške 110,- €, ktorá bola záloha v plnom
rozsahu uhradená na príslušný účet správcu.
V súlade s ustanovením ods. 1 § 167p Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v stanovenej lehote
na účet správcu. Túto podmienku záujemca splnil. V súlade s uvedeným ustanovením rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Keďže do ponukového konania sa prihlásil len jeden záujemca Bitch from Hell s.r.o.
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Oddiel sro, OS B. Bystrica, vložka č. 40138/S, IČO: 53440200, konateľ Bc.
Ing. Miroslav Miho. Ponúknutou kúpnou cenou sa tak stal úspešným záujemcom v I. kole ponukového konania
a nie je preto potrebné vyhlásiť ďalšie kolo. S úspešným záujemcom bude uzatvorená zmluva o prevode majetku.
V súlade so stanovenými podmienkami ponukového konania, poplatky spojené s prevodom a vkladom na
príslušný kataster nehnuteľností uhradí úspešný záujemca.

K001246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Benková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Maline 5635/65, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Račianska 24 E, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/21/2020-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/21/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Ako správca konkurznej podstaty JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, číslo
správcu S 1686 v zmysle § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamujem zrušenie konkurzu úpadcu Lýdia
Benková, nar. 22.09.1967, trvale bytom Pri Maline 5635/65, 901 01 Malacky vedeného na Okresnom súde
Bratislava I pod spisovou značkou 32OdK/21/2020, nakoľko sa do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K001247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Knaníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/118/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/118/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Monika Knaníková, nar. 14.07.1989, trvale bytom Osuského
1630/44, 851 03 Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod spis. zn. 4OdK/118/2020
S1319 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava (vchod
Štefanovičova 12, 3. poschodie administratívnej budovy), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421-2-444- 51365 alebo e-mailom: spravca@akzahradnik.eu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Knaníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/118/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Monika Knaníková, nar. 14.07.1989, trvale bytom Osuského
1630/44, 851 03 Bratislava, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať preddavok na
trovy konania na bankový účet správcu zriadený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo účtu: 1034332008/1111 (IBAN: SK84 1111 0000 0010 3433 2008, SWIFT (BIC):
UNCRSKBX) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Knaníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/118/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/118/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
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ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
Dlžníka, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 4OdK/118/2020 zo dňa
18.12.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za
správcu ustanovil JUDr. Jarmilu Zahradníkovú. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2021.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of debtor, we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava
I, proc. no: 4OdK/118/2020 dated as of 18.12.2020 (hereinafter the “Resolution”) the bankruptcy procedure was
declared on the Debtor’s estate, the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy
only (par. 166a the BRA) in a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the insolvecncy practitioner
JUDr. Jarmila Zahradníková was appointed. This resolution became valid and enforceable on 08.01.2021.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom
štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči
dlžníkovi.
V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho poriadku splnené požiadavky
na prihlasovanie pohľadávok. Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
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Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor. You are invited to lodge any claims you have against the
debtor, as set out below.
You may be invited to lodge any claims you have against the debtor by separate notice at a later point in time,
provided that the requirements for lodging a claim under national law are met. You do not need to lodge your
claims individually.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh.
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 SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the
Insolvency practitioner is published in the Commercial Bulletin.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejednávanej veci / Details of the case
DLŽNÍK / DEBTOR
Priezvisko / Surname: Knaníková
Meno(-á) / First name(s): Monika
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Osuského 1630/44
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: Bratislava 851 03
Štát / Country: Slovakia
Dátum narodenia / Date of birth: 14.07.1989
PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE / THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom / Type of insolvency proceedings opened
with regard to the debtor: Oddlženie / Insolvency proceeding of natural person
Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 08.01.2021
Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
Názov / Name: Okresný súd Bratislava I / District court Bratislava I
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Záhradnícka 10
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 812 44 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2Štát / Country: Slovakia
Spisová značka veci / Reference number of the case: 4OdK/118/2020
Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner(s) appointed in the proceedings:
Názov/Meno / Name: JUDr. Jarmila Zahradníková
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Štefanovičova 14
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 04 Bratislava
Štát / Country: Slovakia
E-mail: spravca@akzahradnik.eu
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok / Information concerning the lodgement of claims
ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / BODY OR AUTHORITY
EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
Správca uvedený vyššie.
The insolvency practitioner indicated above.
SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS
MAY BE SUBMITTED
E-mailom (na nasledujúcu adresu): spravca@akzahradnik.eu a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú
adresu uvedenú vyššie).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, 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.
By email (to the following email address): spravca@akzahradnik.eu and simultaneously, but compulsorily by post
(to the postal address indicated above).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK / TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 22.02.2021
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Claims shall be lodged at the latest: 22.02.2021
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.
DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY / CONSEQUENCES OF
FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD
– Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním (alebo
doručením) prihlášky pohľadávok.
– Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas celého
konania.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu
novou prihláškou.
– You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
– You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before the
submission of your claim.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. The insolvency practitioner does
not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete lodgment of claim. Application
form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.
ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK / OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN
LODGING YOUR CLAIM
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM / OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
– v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
– musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené
Rovnakým spôsobom ako je popísaný vyššie uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na
dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
– You must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
– you must indicate the amount up to which the claims are secured
Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described
above. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
The creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the
claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor.
ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ / FURTHER INFORMATION
WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca / insolvency practitioner

K001250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polášek Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 623, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1979
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/463/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/463/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Patrik Polášek, nar. 07. 10. 1979, trv. byt. Závod 623, okr.
Malacky, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 2743 5838.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
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dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K001251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARISMA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lužická 7, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 18.01.2021
1. Predmet speňaženia
Správca, JUDr. Jarmila Zahradníková, IČO: 43 045 413, so sídlom Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, zapísaná
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1319 (ďalej len „správca“) dňom 18.01.2021
vyhlasuje na základe záväzného pokynu súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru prvé kolo
ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu: CARISMA a.s., IČO: 36 034 100, so sídlom
Lužická 7, 811 08 Bratislava (ďalej len „úpadca“) zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty:
osobné motorové vozidlo BMW 530 xd 560X/NY71/AB, SEDAN DIESEL (E60 MOD.07), rok výroby 2007,
výkon motora 2993 CCM, EVČ: BB 629SZ, VIN: WBANY71080CT69156, súpisová hodnota 7.600,- EUR
(ďalej len „Vozidlo“).
Predmetné vozidlo bolo zaradené do súpisu všeobecnej podstaty a dňa 18.12.2015 zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 243/2015 pod č. K027484. Uznesením zo dňa 17.06.2019, č.k. 2R/1/2015-380, uložil správcovi
súd vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru záväzný pokyn na speňaženie predmetného vozidla. Predmetné
uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2019 a bolo zverejnené dňa 25.06.2019 v Obchodnom vestníku č.
121/2019 pod č. K054493.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne správca telefonicky na tel. č.
+421911230379 alebo mailom: spravca@akzahradnik.eu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Vozidlo sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o kúpnej zmluve.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie,
až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Vozidla alebo kým mu príslušný orgán neuloží iný záväzný pokyn,
prípadne kým nerozhodne inak.
3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 01.02.2021 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „2R/1/2015 S 1319 – Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.200,00 EUR na účet č.
SK98 0200 0000 0037 3586 0451, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Vozidlo a/alebo (b) uzavrieť
kúpnu zmluvu na Vozidlo, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu o Vozidlo nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Podrobnejšia dokumentácia týkajúca sa Vozidla bude záujemcom dostupná v úradných hodinách v kancelárii
správcu na Štefanovičovej 14, 811 04 Bratislava, najneskôr do posledného dňa lehoty na podanie ponúk do
ponukového konania. Správca zároveň na požiadanie poskytne záujemcom aj vzor kúpnej zmluvy na Vozidlo.
4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka vo výške 1.200,00 EUR v súlade s týmito podmienkami ponukového konania.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
príslušný orgán, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým príslušný orgán nerozhodne inak.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť
príslušnému orgánu na schválenie.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do pätnástich (15) dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa predchádzajúcej vety
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márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Vozidla, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na Vozidlo pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku dňu
podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa podmienok tohto ponukového konania
alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu na Vozidlo, na víťaznú ponuku sa neprihliada
a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu kúpnej
zmluvy na Vozidlo.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pápayová Milana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3013 / 23, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/43/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/43/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvý správcovský dom, k.s. správca dlžníka Milana Pápayová, nar. 16.09.1977, bytom Vyšehradská 3013/23,
851 06 Bratisalva, 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 07.01.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K001253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava ako správca
úpadcu AGROPRET – PULZ, a. s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 18.12.2020 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
ALCHEM spol. s r.o.

Ulica
Hlbocká ul.

Číslo Obec PSČ
IČO
1034 Senica 905 01 31 424 317

Štát
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
3 132,50 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K001254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava ako správca
úpadcu AGROPRET – PULZ, a. s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 21.12.2020 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Leopoldov

Ulica
Hlohovská cesta

Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
104/2 Leopoldov 920 41 00 312 703 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
1 155,60 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K001255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podunajské Biskupice 11081, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/115/2020/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/115/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady
EÚ/ č. 2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Direction of the European Parliament and of the
Counsil No.2015/848 dated of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ/ č. 2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní ako
správca úpadcu : Eduard Blaho nar.: 24.04.1981, trv. bytom Podunajské Biskupice č. 11081, 821 06 Bratislava
(ďalej len „dlžník“) oznamujeme že uznesením Okresného súdu Bratislava I., č. k.: 4OdK/115/2020 zo dňa
18.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and of the Counsil No.2015/848 dated of 20th May 2015 on
insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the Eduard Blaho born.: 24.04.1981, Podunajské Biskupice
č. 11081, 821 06 Bratislava (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Bratislava I., No. 4OdK/115/2020 dated 18.12.2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I., bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2021 zo dňa
07.01.2021 pod číslom K000409. Dňom 09.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Bratislava I., was published in the Commercial Bulletin No. 3/2021 dated
07.01.2021 under K000409 On 09.01.2021 bankruptcy was declared bankrupt.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
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2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ľuboš Jurčo - správca, Pribinova 25, 811 09
Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I.,
Záhradnícka 10, Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§167l ods.3 ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Ľuboš Jurčo - trustee of the
bankrupt, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - Okresný súd I., Záhradnícka 10, Bratislava 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). The delivery of the application to the thrustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

4. 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).
4. 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 consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general
property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to
the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).

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

157

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. 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).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. 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 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 ZKR).
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. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
11. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

12. 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).
12. 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).
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13. 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).
13. 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).

14. 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).
14. 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).

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of nonmonetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
17. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

18. 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).
18. 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).
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19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect
to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court.

21. Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č.2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
21. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council No.2015/848 dated
20th May 2015 on insolvency proceeding.

V Bratislave dňa 07.01.2021

In Bratislava, on 07/01/2021

JUDr. Ľuboš Jurčo - správca / trustee of the bankrupt

K001256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podunajské Biskupice 11081, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/115/2020/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

160

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

V zmysle ustanovenia § 32 ods.7/ písm. b/ ZKR správca týmto oznamuje číslo bankového účtu na ktorý možno
zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, ktoré je vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., číslo účtu:
2925846234/1100, IBAN: SK86 1100 0000 0029 2584 6234. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Ľuboš Jurčo, správca dlžníka

K001257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podunajské Biskupice 11081, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/115/2020/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/115/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:
JUDr. Ľuboš Jurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, správca úpadcu týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Pribinova 25, 811 09 Bratislava (19.
poschodie - budova TOWER 115), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421 903 719 845; 00421 2 20 90 44 20; resp. e-mailom:
jurco@rvd.sk

JUDr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
◘

K001258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrabčák Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 6100 / 66, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/383/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/383/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik Hrabčák,nar. 04. 02. 1993, trv. byt.
Opletalova 6100/66, 811 04 Bratislava občan SR v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“),zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
oddelenej podstaty.

• žiadny majetok

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

JUDr. Michaela Voleková, správca

K001259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrabčák Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 6100 / 66, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/383/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/383/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik Hrabčák,nar. 04. 02. 1993, trv. byt.
Opletalova 6100/66, 811 04 Bratislava občan SR v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej
podstaty.

• žiadny majetok

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

JUDr. Michaela Voleková, správca
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K001260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmanová 1172/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/204/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňaženie majetku - výsledok ponukového konania
Predmet speňaženia: pozemky – trvalý trávnatý porast
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v troch kolách ponukového
konania na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúkol na predaj spolu 25 spoluvlastníckych podielov
nehnuteľností podliehajúcich konkurznej podstate zapísané v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou
položkou 1 (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020 K076221). Trvalý trávnatý porast
podľa nasledovnej výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov v celkovej súpisovej hodnote 1.750,- Eur:

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

Druh
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

Výmera v m2
434
434
49
445
49
445
975
975
429
429
787
1483
841
1957
389
700
314
123
258
314
123
614
145
35
433

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

KÚ
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

Číslo LV
108
108
110
110
110
110
168
168
169
169
252
252
252
252
252
253
254
254
254
254
254
288
289
291
291

Parc. číslo
16/15
16/15
12/1
12/2
12/1
12/2
29/3
29/3
89/1
89/1
16/18
16/20
161/3
168/5
168/10
16/30
86/1
88/1
124/5
86/1
88/1
16/3
16/29
29/6
29/7

Spolupodiel
1/48
7/864
1/32
1/32
7/576
7/576
1/32
7/576
1/16
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
1/16
1/16
1/16
7/288
7/288
7/288
1/48
1/32
1/32

Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná za všetkých 25 spoluvlastníckych podielov a bez akýchkoľvek
obmedzujúcich podmienok.
3. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny.
4. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená alebo pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia 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
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5. Ponuka musí byť doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na adresu správcu Stromová 9A,
831 01 Bratislava s označením “27OdK/204/2020 – ponuka TTP!“ alebo elektronicky prostredníctvom
ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
6. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
7. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s vyhlásenými podmienkami sa do III. kola ponukového konania v stanovenej lehote prihlásili a predložili
ponuky na kúpne ceny na všetky spoluvlastnícke podiely a výmery nasledovní záujemci:
1. Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 497/31, 841 04 Bratislava, ponúkol kúpnu cenu vo výške 51,- €, ktorá
bola v určenej lehote v plnom rozsahu uhradená na príslušný účet správcu;
2. JNP, s.r.o., Ružová 6116/9, 071 01 Michalovce, IČO: 51452197, ponúkol kúpnu cenu vo výške 22,- €,
ktorá bola v určenej lehote v plnom rozsahu uhradená na príslušný účet správcu;
3. Peter Arendacký, Mlynarovcičova 19, 851 03 Bratislava; ponúkol kúpnu cenu vo výške 20,- €, ktorá bola
v určenej lehote v plnom rozsahu uhradená na príslušný účet správcu;
4. Bitch from Hell s.r.o. Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Oddiel sro, OS B. Bystrica, vložka č.
40138/S, IČO: 53440200, konateľ Bc. Ing. Miroslav Miho, ponúkol kúpnu cenu vo výške 120,- €, ktorá
bola v určenej lehote v plnom rozsahu uhradená na príslušný účet správcu.
V súlade s ustanovením ods. 1 § 167p Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom zložená v stanovenej lehote
na účet správcu. Túto podmienku všetci záujemci splnili. V súlade s uvedeným ustanovením rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Najvyššiu kúpnu cenu pre horeuvedený majetok ponúkol záujemca: Bitch
from Hell s.r.o. Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Oddiel sro, OS B. Bystrica, vložka č. 40138/S, IČO:
53440200, konateľ Bc. Ing. Miroslav Miho. Ponúknutou kúpnou cenou sa tak stal úspešným záujemcom v III. kole
ponukového konania. S úspešným záujemcom bude uzatvorená zmluva o prevode majetku. Neúspešným
záujemcom budú zložené ponúknuté ceny v plnej sume vrátené späť na príslušné účty. V prípade, ak oprávnené
osoby v súlade s § 167r Zákona č. 7/2005 v príslušnej lehote nevyužijú svoje právo, bude s úspešným
záujemcom uzatvorená zmluva o prevode majetku. V súlade so stanovenými podmienkami ponukového konania,
poplatky spojené s prevodom a vkladom na príslušný kataster nehnuteľností uhradí úspešný záujemca.

K001261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mladá Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárova 15, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/251/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Mladá, nar.: 24.01.1965, trvale bytom Holíčska 3167/19, 851 05
Bratislava, vyhlasuje v súlade s ust. § 167n ods. 1 a § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na
predaj súpisovej zložky majetku:

pohľadávka vo výške 552,66 € voči spoločnosti Stavbyreal sk s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava, IČO: 51 835 932 titulom neuhradeného zostatku vyrovnacieho podielu za obchodný podiel úpadcu v
uvedenej spoločnosti (celková výška podielu 1.658,- €, z toho uhradená časť 1.105,34 €)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK87 0200 0000 0041 6746
8551 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná, v slovenskom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo, resp.
obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO a výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
záujemcu, nie starší ako 90 dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu
záujemcu pre účely komunikácie vo veci ponukového konania.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Mladá – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí, že
záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto
ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 25.1.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca

K001262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestný úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, 827 05
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/32/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/32/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Gallová, nar. 23.02.1973, adresa trvalého pobytu: Miestny úrad
mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, vyhlasuje v súlade s ust. § 167n ods. 1, §
167p a § 167q zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na predaj súpisovej zložky majetku č. 22
zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty špecifikovaných v Obchodnom vestníku č. 55/2020 zo dňa 19.3.2020 (č.
oznamu K024932), a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK63 0200 0000 0042 4458
4856 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná, v slovenskom jazyku, a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp.
obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako
90 dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu záujemcu pre účely
komunikácie vo veci ponukového konania.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
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Gallová – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí, že
záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto
ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 25.1.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
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

167

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

K001263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomková Greta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pifflova 1242/3, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/377/2018 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/377/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Greta Tomková, narodená 15.09.1969, trvale bytom Pifflova 1242/3, 851 01
Bratislava, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na predaj jednotlivých
súpisových zložiek majetku:

súp. zložka č. 2:
21 ks akcií spol. Západoslovenské nábytkárske Závody Bratislava, a.s., Rožňavská 1, 823 63 Bratislava, men.
hodnota po 33,193919 €/ks, ISIN: CS0009001359

súp. zložka č. 3:
4 ks akcií spol. MRAZIARNE a.s., Sládkovičovo, Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo, men. hodnota po
33,193919 €/ks, ISIN: CS0009006150

a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK45 0200 0000 0040 2756
1551 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90
dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu záujemcu pre účely komunikácie
vo veci ponukového konania.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Tomková – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí,
že záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie
tejto ponuky.
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Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 25.1.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca

K001264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šušuk František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92 / 60, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/70/2020 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/70/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci

Súp.
hodnota
1 Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.2 HTP, EČV MA369DF, VIN: TMBJY16Y233820888, rok výroby: 2002, stav: 100,00 €
nepojazdné
2 Prívesný vozík: KOVOLAN AK, EČV MA693YG, rok výroby: 2015, stav: nepojazdný
50,00 €

K001265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šušuk František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92 / 60, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/70/2020 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/70/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Šušuk František, nar. 15.04.1984, trvale bytom Hlavná 92 / 60, 900 65
Záhorská Ves, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na predaj
jednotlivých súpisových zložiek majetku:
1. osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.2 HTP, EČV MA369DF, VIN: TMBJY16Y233820888, rok
výroby: 2002, stav: nepojazdné
a
2. Prívesný vozík: KOVOLAN AK, EČV MA693YG, rok výroby: 2015, stav: nepojazdný

a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK82 0200 0000 0043 8989
5655 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90
dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu záujemcu pre účely komunikácie
vo veci ponukového konania.
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Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Šušuk – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí, že
záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto
ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 25.1.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca
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K001266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Pilarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 5018 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/386/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/386/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. Mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Pavel Pilarčík, nar.
12.10.1977, trv.bytom Slatinská 5018/2, Bratislava oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/386/2020 zo dňa 28.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 216/2020 zo dňa 09.11.2020, vyhlásený konkurz a boli sme ustanovení za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Pavel Pilarčík, born 12.10.1977, adress Slatinská 5018/2, Bratislava, I hereby declare that it was declared
bankrupt on the debtor's property by order of the District Court Bratislava I, no. 27OdK/386/2020 dated on
28.10.2020 published in Commercial Journal no. 216/2020 of 09.11.2020, and we were appointed as the
administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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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).
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 Justice 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 Slovak republic 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 čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
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to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak 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
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Bratislave dňa 07.01.2021/ In Bratislava, 7.1.2021
Bankruptcy Liquidation k.s., správca/trustee

K001267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollarovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3610 / 47, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/379/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Miroslav Kollarovič, nar. 01.08.1985, bytom Hospodárska 47, 917 01 Trnava (ďalej len
„úpadca“) v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných
hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 06.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K001268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollarovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3610 / 47, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/379/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/379/2020
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25OdK/379/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Miroslav Kollarovič, nar. 01.08.1985, bytom Hospodárska 47, 917 01 Trnava (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/379/2020 zo dňa 22.12.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 2/2021 zo dňa 05.01.2021 pod položkou K000259.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 25OdK/379/2020. 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). 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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak 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). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). 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 pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Miroslav Kollarovič, born on 01st of August 1985 living at Hospodárska 47, 917
01 Trnava (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trnava, No. 25OdK/379/2020 dated on 22nd of December 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 2/2021 on 5th of January 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republik, to the No. 25OdK/379/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The 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 (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 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). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
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(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 06.01.2021
In Šaľa, on 06.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K001269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollarovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3610 / 47, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/379/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/379/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Miroslav Kollarovič,
nar. 01.08.1985, bytom Hospodárska 47, 917 01 Trnava (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/379/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960
9002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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 Šali, dňa 06.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K001270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabčíkovo -, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/323/2020 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/323/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K001271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benedikovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrá Voda (Obecný úrad) 121, 919 54 Dobrá Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/367/2020 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/367/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka Ivan BENEDIKOVIČ,
nar. 22.6.1994, bytom 919 54 Dobrá Voda týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie, č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas
pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na : novakova@advokatky.net alebo telefonicky
na tel. č.: 0905 538 854.
V Galante, dňa 4.1.2021
JUDr. Viera Nováková, správca
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K001272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benedikovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrá Voda (Obecný úrad) 121, 919 54 Dobrá Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/367/2020 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/367/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Ivan
BENEDIKOVIČ, nar. 22.6.1994, bytom 919 54 Dobrá Voda s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov, a to na účet vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú.
IBAN: SK7311110000001152488003 BIC: UNCRSKBX s doplňujúcou poznámkou : Ivan Benedikovič, kaucia
popretia pohľadávky: 25OdK/367/2020

V Galante, dňa 4.1.2021
JUDr. Viera Nováková, správca

K001273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečná Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hlinách 6777 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/110/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Ľubica Konečná, nar. 02.09.1990, trvale bytom Na hlinách
6777/67, 91701 Trnava zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02 Bratislava,
kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu v sídle správcu na adrese Royova 9, 921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a
od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese
jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903/45 45 09.
V Piešťanoch dňa 06.01.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Ľubica Konečná
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K001274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečná Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hlinách 6777 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/110/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Ľubica Konečná, nar. 02.09.1990, trvale bytom Na hlinách
6777/67, 91701 Trnava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02 Bratislava,
kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s § 167l ods. 5 a s § 32 ods. 7 písm. b), § 32 ods. 11
a § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje bankový účet
správcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156, na ktorý môžu veritelia skladať
preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok v hore uvedenom konkurznom konaní.
V Piešťanoch dňa 06.01.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Ľubica Konečná

K001275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečná Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hlinách 6777 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/110/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/110/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Ľubica Konečná, nar. 02.09.1990, trvale bytom Na hlinách 6777/67, 91701 Trnava, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 26OdK/110/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2021, pod
č. K000256 dňa 05.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca,
Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára k sp. zn. 26OdK/110/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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
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písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
V Piešťanoch, dňa 06.01.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca
Challenge for foreign creditors
According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy
trustee of the borrower Ľubica Konečná, born on 02.09.1990, address Na hlinách 6777/67, 91701 Trnava, I am
obligated inform you, that with the resolution of the District Court in Trnava, No 26OdK/110/2020, published in the
Commercial bulletin No 2/2021, under K000256, on 05.01.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in
one original to the address Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic or
electronically into his electronic box through the designated electronic form, to the file No. 26OdK/110/2020.
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 with claims secured with
securitas have to lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the declaration on
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. 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 Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims
secured with securitas also fill in the registration form which has to provide information about 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 belonged separately. Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain conditions
register their claims in the same way and this 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 info 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
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 Slovak
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. 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 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 bulletin. Registration form, which was delivered to trustee,
can not be correct or amend.
In Piešťany, 06 of January 2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K001276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 92221, 922 21 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Marek Gašpar, nar. 02.11.1973, bytom 921 01 Banka, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 07.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K001277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakany 123, 930 40 Čakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/239/2020 S1529
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čakany 123, 930 40 Čakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu: Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/239/2020
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25OdK/239/2020
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka Marcel Rigó, narodený 28.05.1984, bytom Čakany
123, 930 40 Čakany, vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku
1.
Obchodný podiel v spoločnosti MaRiSTAV, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IČO: 51 428 121
Sídlo: Čakany 123, 930 40 Čakany
Oddiel: s.r.o.
Vložka číslo: 41665/T
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 100%
1. Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie 100% podielu v spoločnosti MaRiSTAV,
s.r.o.. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných
podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421905 901
757 alebo e-mailom na adresu: sandtner.lucia@gmail.com.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na
adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na ktorej bude
uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare „25OdK/239/2020“.
Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 01.02.2021 do 15.00
hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
3. Zábezpeka je vo verejnom ponukovom konaní stanovená na sumu 100,- € a záujemca je povinný ju zložiť na
osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní v UNIBANKA, a.s ., č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111
0000 0011 6734 6008. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania neuzatvorí kúpnu
zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si ponechá zábezpeku ako
paušalizovanú náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky a riadne podanie ponuky záujemcom
považuje za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi správcom a záujemcom s obsahom
zodpovedajúcim týmto podmienkam verejného ponukového konania. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý
nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, správca tomuto záujemcovi
bezodkladne vráti, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu
poukázaná, resp. na účet písomne oznámený správcovi dotknutým záujemcom.
4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH a spĺňa požadované náležitosti len ak
záujemca v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z bankového účtu,
vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných prostriedkov alebo úverovým
prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť aj potvrdenie o zložení
zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto
úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú súčasť cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh
kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom, t.j. nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického
vyčíslenia navrhovanej kúpnej ceny. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti
záujemcu tak, aby nemohol byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa
s trvalým pobytom v Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého
pobytu v Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním jej
právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho jej právnu
subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené, správca ju
odmietne.
5. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 08.02.2021 o 10:00 hod. v kancelárii správcu, pričom
právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v súlade s bodom 2 týchto
podmienok.
6. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku len
takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto podmienkach
a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk.
7. Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom oznámenie prijatia / odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v
cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v
posledný deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením predmetného
kola verejného ponukového konania sa považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
9. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky cenové
ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú ponuku
záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody, ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
10. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty

K001278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Simeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 927 01, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/50/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Katarína Simeková, narodená 08.05.1980, trvale bytom 927 01 Šaľa, štátny
občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne: Ku dňu 07.01.2021 správca nezistil existenciu
žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

K001279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – DRUHÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/1/2018 na majetok úpadcu:
DEFEKTOSPOL SK s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 850 683, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 35103/T, (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský,
správca S1477 so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej
v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Trnava (vykonávajúceho funkciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľského výboru) uloženým Uznesením zo dňa 04.12.2020 sp.zn. 36K/1/2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020, vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania
a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
1. Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je motorové vozidlo zapísané do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty pod číslom súpisovej zložky 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2018 zo dňa
27.04.2018, a to:
A. HNUTEĽNÁ VEC
Č. súp. zložky

Opis

1.

Osobné motorové vozidlo:
DAEWOO NUBIRA
VIN: KLAJF696EYK511278
EČ: BA 734 EX
Farba: žltá metalíza – zlatá
Druh paliva: BA95
Zdvihový objem valcov: 1598 cm3
Platnoť STK a EK: do 06.11.2020

Umiestnenie

Pezinok

Rok výroby

Súpisová hodnota €

2000

250,00 €

(ďalej v texte len „Predmet ponukového konania“).
2. Minimálna kúpna cena za Predmet ponukového konania:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet ponukového konania
50% súpisovej hodnoty, t. j. 125,- €.

je

3. Ohliadka Predmetu ponukového konania:
Ohliadka Predmetu ponukového konania sa uskutoční v termíne dohodnutom so Správcom na t. č. 0948/
866 222.
Bližšie informácie o Predmete ponukového konania môžete získať zaslaním žiadosti na e-mail:
bilsky.spravca@gmail.com.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
5. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Na
ponuku do elektronickej schránky správcu sa nebude prihliadať!
6. Náležitosti ponuky:
6.1 Ponuka záujemcu musí byť predložená písomne v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „Konkurz DEFEKTOSPOL SK s.r.o., záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
6.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť iba jednu ponuku.
6.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
6.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§

nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická
osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt),
§ označenie Predmetu ponukového konania,
§ záväzný návrh kúpnej ceny za Predmet ponukového konania,
§ čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
verejného ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku,
· súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a
Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane
údajov).
7. Vyhodnotenie ponúk:
7.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom
alebo najneskôr posledný deň lehoty, sa neprihliada.
7.2. Na ponuku, ktorá nie je označená podľa bodu 6.1 sa neprihliada.
7.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 6.4 sa neprihliada.
7.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
7.5. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú cenu, než je dovolená v príslušnom kole ponukového konania
podľa bodu 2., sa neprihliada.
7.6. Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania,
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za Predmetu ponukového konania a bude Správcom vyhodnotený ako
víťaz.
7.7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 6.1. až 6.4 sa použijú primerane.
7.8. O vyhodnotení ponúk (o skutočnostiach podľa bodov 7.1 až 7.7) Správca vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží
Okresnému súdu Trnava.
7.9 Správca je povinný informovať o výsledkoch ponukového konania všetkých záujemcov prostredníctvom
zaslania správy na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v záväznej ponuke.
7.10 Víťaz ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu za Predmet ponukového konania na
konkurzný účet Úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú,
a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
sedemdňovej lehoty. V prípade, ak finančné prostriedky zodpovedajúce ponúkanej cene nebudú pripísané na
konkurzný účet Úpadcu posledný deň sedemdňovej lehoty v zmysle predchádzajúcej vety, Správca nie je viazaný
ponukou víťaza ponukového konania.
7.11 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej kúpnej ceny.
7.12 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť Predmet ponukového
konania aj na spriaznené osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Erik Bilský
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správca úpadcu DEFEKTOSPOL SK, s.r.o.

K001280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Masárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 992/43, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/71/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/71/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Miriam
Masárová, narodená 02.01.1975, trvale bytom Hlavná 992/43, 924 01 Galanta (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 46/2020 zo dňa 06.03.2020 pod položkou K021098.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36OdK/71/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
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c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového
konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na č. účtu: SK38
1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, súhlasí so vzorom Kúpnej
zmluvy a prijíma ich podpísané oprávnenou osobou
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú
kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca za prítomnosti
zástupcu veriteľov žrebom vylosuje víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň emailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
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3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 07.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Ábrahámová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda -, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/107/2020 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/107/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Ábrahámová, narodená 15.04.1973,
trvale bytom 929 01 Dunajská Streda, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K001282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pole 340, 925 41 Kráľov Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/350/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/350/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Attila Molnár, nar. 6.7.1987, bytom 925 41 Kráľov Brod,
Slovenské Pole 340 oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/350/2020 S1946 je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia
možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
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

190

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

K001283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pole 340, 925 41 Kráľov Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/350/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/350/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Attila Molnár, nar. 6.7.1987, bytom 925 41 Kráľov Brod, Slovenské Pole 340, ďalej len „dlžník“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/350/2020 zo dňa 2.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Attila Molnár, nar. 6.7.1987, bytom 925 41 Kráľov Brod, Slovenské Pole
340, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
36OdK/350/2020 dated 2nd of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 8.12.2020. Dňom 9.12.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 8th of December 2020. Bankruptcy was declared on
9 th of December 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) 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.
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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
debtorcan 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 ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún , so sídlom kancelárie
Potočná 15, 909 01 Skalica, 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 Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, 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 – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, 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 Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, 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).
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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.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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 Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K001284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 134, 919 10 Buková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1975
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/1/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Súpiso
Súp.
vá
zložk Podstata Názov
hodnot
a č.
a [EUR]
Všeobec Rodin
1
ná
ný
14000
podstata dom

Dátum Dôvod
zapísani zapísan Ulica
a
ia

Číslo
Súpis
Kód Názov
Číslo Spoluvlastní
listu
Zabezpeče
né
Obec PSČ štát katastrálne
parcel cky
podiel
vlastníct
nie
číslo
u
ho územia
y
dlžníka
va

§ 167h
07.01.20
Kátlovc
ods.
310
21
e
ZKR

Bukov 9191
SVK Buková
á
0

Súpiso
Súp.
Dátum Dôvod Druh
Podstat
vá
Výmer
zložk
Názov
zapísani zapísan pozemk
Obec PSČ
a
hodnot
a [m2]
a č.
a
ia
u
a [EUR]
Zastava
Všeobec
§ 167h
Pozem
07.01.20
ná
Bukov 9191
2
ná
972
ods.
819
ok 36/1
21
plocha a
á
0
podstata
ZKR
nádvorie

42

36/1

11/36

Číslo
Kód Názov
Číslo Spoluvlastní
listu
Zabezpeče
štát katastrálne
parcel cky
podiel
vlastníct
nie
u
ho územia
y
dlžníka
va
SVK Buková

42

36/1

11/36

V Trnave, dňa 07.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Špačinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkovce 376, 919 23 Vlčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/359/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/359/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslava Špačinská, nar. 13.7.1982, bytom 919 23
Vlčkovce č. 376, oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/359/2020 S1946 je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia možno
podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K001286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Špačinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkovce 376, 919 23 Vlčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/359/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/359/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Jaroslava Špačinská, nar. 13.7.1982, bytom 919 23 Vlčkovce č. 376, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/359/2020 zo dňa 10.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Jaroslava Špačinská, nar. 13.7.1982, bytom 919 23 Vlčkovce č. 376,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
25OdK/359/2020 dated 10th of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.12.2020. Dňom
17.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 16th of December 2020. Bankruptcy was declared
on 17th of December 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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) 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.
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
debtorcan 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 ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún, so sídlom kancelárie Potočná
15, 909 01 Skalica, 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 Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, 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 Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, 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.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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 Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K001287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Preidschoftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 2253/64, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/355/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/355/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.12.2020 č. k.: 25OdK/355/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 17.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Anna Preidschoftová, narodená 09.01.1966, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64,
917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/355/2020S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K001288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Preidschoftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 2253/64, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/355/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/355/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.12.2020 č. k.: 25OdK/355/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 17.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Anna Preidschoftová, narodená 09.01.1966, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64,
917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Anna Preidschoftová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K001289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z VII. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RAC spol. s r. o.
so sídlom P. Pázmáňa 49/3 IČO: 36600245 (ďalej aj „úpadca“)
Spis. značka súdneho spisu:

25K/22/2015

Správca:

JUDr. Erik Bilský

Deň konania zasadnutia:

10.12.2020

Spôsob hlasovania:

písomné hlasovanie

Prítomní členovia:
1. Jozef Kravár za JOMAKSTAV, s.r.o.
2. Ing. Španírová Alena za Slovenská konsolidačná, a.s.
3. Miloš Svätý za SVART TRNAVA, s.r.o.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Prerokovanie žiadosti správcu o odsúhlasení vylúčenie majetku úpadcu
3. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý skonštatoval, že vzhľadom
k tomu, že v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) možno za prijatie uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania
predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi a na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných, sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru. Týmto je zasadnutie
veriteľského výboru uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru, ktorí sa na tento účel považujú za
prítomných s tým, že v súlade s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR bola predsedovi veriteľského výboru doručená
Žiadosť správcu o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty (ďalej aj
„žiadosť“) sp. zn. 25K/22/2015 S1477 zo dňa 01.12.2020 podľa § 81 zák. č. 7/2005 Z.z. S obsahom žiadosti boli
všetci členovia veriteľského výboru riadne oboznámení, nakoľko táto žiadosť bola všetkým členom veriteľského
výboru riadne doručená.
Hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s § 38 ods. 3 ZKR.
uznesenie č. 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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Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením majetku VOLKSWAGEN PASSAT EČV SA-004BG zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty.
Hlasovanie:
Prítomní:
Hlasovali:

3 hlasy,
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov,

Zdržali sa:

0 hlasov.

K bodu 3:
Vzhľadom k tomu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru a neboli podané
žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania ani námietky, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na
základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijaté vyššie uvedené rozhodnutie a uzavrel toto
zasadnutie veriteľského výboru.
V Nitre dňa 07.01.2021
JOMAKSTAV, s.r.o.
Jozef Kravár, konateľ
predseda veriteľského výboru

K001290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/372/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/372/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Dušan Daniel, nar.: 20.11.1970, trvale
bytom: Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava, občan SR, s ukončenou podnikateľskou činnosťou pod IČO:
44 462 450 ku dňu: 07.09.2013, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 25OdK/372/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
Doplňujúce údaje (poznámka): Dušan Daniel, kaucia popretia pohľadávky 25OdK/372/2020
V Šamoríne, dňa 07.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K001291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/372/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Dušan Daniel, nar.: 20.11.1970, trvale
bytom: Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava, občan SR, s ukončenou podnikateľskou činnosťou pod IČO:
44 462 450 ku dňu: 07.09.2013 v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 25OdK/372/2020, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/324/2020 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K001292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/372/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/372/2020
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

202

Obchodný vestník 6/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

25OdK/372/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.11.2020, č.k. 36OdK/324/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 18.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dušan Daniel, nar.: 20.11.1970, trvale
bytom: Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava, občan SR, s ukončenou podnikateľskou činnosťou pod IČO:
44 462 450 ku dňu: 07.09.2013 (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská
republika, k číslu konania 25OdK/372/2020. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže
prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví
v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku
inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
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Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Šamoríne, dňa 07.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 11th November 2020, file No.
36OdK/324/2020 published in Commercial Journal on 18th November 2020, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Dušan Daniel, date of birth: 20.11.1970, res.: Nerudova 6031/13, 917 02 Trnava, Slovak
Republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee to the address JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovak
Republic to the file No. 25OdK/372/2020. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established ina accordance with Article 88. The form shall
bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign
creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:
i.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
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time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
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Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Šamorín, 7th January 2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., trustee

K001293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Jakubovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 109, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1983
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/368/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/368/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/368/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Marián Jakubovič, narodený 22.09.1983, trvale bytom Horné Trhovište 109, 920 66
Horné Trhovište (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/368/2020S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K001294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Jakubovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 109, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1983
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/368/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/368/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Marián Jakubovič, narodený 22.09.1983, trvale bytom Horné Trhovište 109, 920 66
Horné Trhovište (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Marián Jakubovič“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K001295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/374/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/374/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/374/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Gažo, narodený 26.10.1971, trvale bytom Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
(ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/374/2020S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K001296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/374/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/374/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/374/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Gažo, narodený 26.10.1971, trvale bytom Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
(ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Ľubomír Gažo“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K001297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Havel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotočná 1033 / 84, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1988
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/45/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/45/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 02.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Havel,
nar.: 22.08.1988, trvale bytom Zápotočná 1033/84, 908 41 Šaštín-Stráže (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 215/2020 zo dňa 06.11.2020.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

208

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

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 Gbeloch, dňa 07.01.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K001298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Čajkovského 6332 /43, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2017 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 02.10.2017, č. k.: 28OdK/61/2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 194/2017 zo dňa 11.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Mikulík,
narodený 10.04.1957, trvale bytom Čajkovského 43, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným
menom Ján Mikulík M i M i, s miestom podnikania Čajkovského 43, 917 08 Trnava, IČO: 30 798 841 (ďalej v
texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že konkurz č. k.: 28OdK/61/2017 vyhlásený
na majetok dlžníka: Ján Mikulík, narodený 10.04.1957, trvale bytom Čajkovského 43, 917 08 Trnava,
podnikajúceho pod obchodným menom Ján Mikulík M i M i, s miestom podnikania Čajkovského 43, 917 08
Trnava, IČO: 30 798 841 sa z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku, týmto oznámením v Obchodnom
vestníku zrušuje.
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K001299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Polesňák - MOTOSTAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 63, 908 63 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 049 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2010 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty týmto vyzýva jednotlivých členov veriteľského výboru, aby v lehote do
20.01.2021 oznámili správcovi svoje aktuálne adresy, mailové adresy ako aj informáciu či majú záujem byť
naďalej členmi veriteľského výboru.
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K001300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hujík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brvnište neuvedené, 018 12 Brvnište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/305/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/305/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Stanislav Hujík nar. 28.4.1962 trvale bytom Brvnište v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/305/2019 týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 28 ods.3 a ustnovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 Bratislava IČO: 35776005 v celkovej sume 1 882,24 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K001301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ványi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 1081/36, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/327/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/327/2020
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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Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Pavol Vyhnát, nar. 11.08.1981, trvale bytom Samoty 1230/3, 020 01 Púchov, podnikajúci pod
obchodným menom Pavol Vyhnát s miestom podnikania Samoty 1230/3, 020 01 Púchov, IČO 37 486 357 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Pavol Vyhnát, nar. 11.08.1981, trvale bytom
Samoty 1230/3, 020 01 Púchov, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Vyhnát s miestom podnikania Samoty
1230/3, 020 01 Púchov, IČO 37 486 357 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K001302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trembecki Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbárska ulica 946 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/12/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/12/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Milan Trembecki, nar. 28.9.1968 bytom Urbárska 946/6, 971 01 Prievidza oznamuje,
že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

Intrum Slovakia s.r.o
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
IČO: 35831 154

pohľadávka č. 21 celková prihlásená suma:

8.403,37 €

V Trenčíne, 5.1.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K001303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongilaj Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/523/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/523/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Václav Bongilaj, nar. 19.04.1972, trvale bytom J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce,
oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese:
spravca@maciklegal.sk
JUDr. Juraj Macík, správca

K001304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongilaj Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/523/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/523/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Václav Bongilaj,
nar. 19.04.1972, trvale bytom J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trenčín, sp. zn. 38OdK/523/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.12.2020. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého
85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Václav Bongilaj, born 19.04.1972, address: J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné
Kočkovce (hereinafter referred to as "debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný
súd Trenčín (District Court), No. 38OdK/523/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court was published in Business Journal 31.12.2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Juraj Macík, správca, seated: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, or in electonic
form to trustee´s electronic mail box by usings pecial electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claimin to the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Macík, správca / insolvency liquidator

K001305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongilaj Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/523/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/523/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Václav Bongilaj, nar. 19.04.1972, trvale bytom J. Smreka 485/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, v
zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK18 8330 0000
0026 0175 4333; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
022; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Macík, správca

K001306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230 / 93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

141 34,77

142 34,77

143 34,77

Mena Právny dôvod

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská
september 2020 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
EUR
2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 34,77 €
§ 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
471 089
exekúciou
príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci október Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská
EUR 2020 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 34,77 €
ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 471 089
príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská
november 2020 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §
EUR
2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 34,77 €
72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
471 089
exekúciou

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K001307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 169, 958 03 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/475/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/475/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.11.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností 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 „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok Ján Chovan, nar. 13.01.1984, trvale bytom
958 03 Malé Kršteňany 169, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/475/2020 zo dňa
09.11.2020 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Ján Chovan, nar. 13.01.1984, trvale bytom 958
03 Malé Kršteňany 169, sp. zn.40OdK/475/2020 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, 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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K001308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Matula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 70 / 34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/519/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/519/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, František Matula, nar. 27.02.1950, trvale bytom SNP 70/34, 972 51
Handlová, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do
15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle: +421424440567
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K001309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Matula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 70 / 34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/519/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/519/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, František Matula, nar. 27.02.1950, trvale bytom SNP 70/34, 972 51 Handlová, v súlade s ust. §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K001310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Matula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 70 / 34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/519/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/519/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, František Matula, nar. 27.02.1950, trvale bytom SNP 70/34, 972 51 Handlová,
bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/519/2020 zo dňa 21.12.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 250/2020 dňa 30.12.2020, právoplatnosť
nadobudlo dňa 31.12.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the debtor František Matula, date of birth 27.02.1950, domicile SNP
70/34, 972 51 Handlová (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District Court in Trenčín
No. 38OdK/519/2020 dated 21st December 2020.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 250/2020 from 30th
December 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 31st December 2020. This day was declared
bankruptcy.

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 ( §
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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.
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 v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
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secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).

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
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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 the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K001311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušťák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom ., 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1945
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Vladimír Harušťák, nar. 20.09.1945, trvale bytom Dubnica nad Váhom, ponúka v rámci verejného
ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

Iné majetkové hodnoty
por.č. označenie
SUMA
pohľadávka z titulu nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu dlžníka v spoločnosti BETA EKO s. r. o., Pod hájom 952/1,
3 867,35
1.
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 45 724 237, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd ,Trenčín, odd. Sro, vl. č.
€
2349/R

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAHarušťák - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza 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, adresu bydliska, 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: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 20091945. 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: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca
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K001312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 782/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/482/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/482/2020
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

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Vojtech Žigmund, dátum narodenia: 18.06.1994, trvalý pobyt: K nemocnici 782/19, 957 01
Bánovce nad Bebravou, obchodné meno: Vojtech Žigmund, IČO: 53 178 181, miesto podnikania: K nemocnici
782/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
oznamujem, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „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.“

V zmysle citovaného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii zároveň oznamujem, že počas konkurzu
som nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou úpadcovi.

Mgr. Marián Kolek, správca

K001313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Vladimír Vavro, dátum narodenia: 03.10.1989, trvalý pobyt: 017 01 Považská
Bystrica, obchodné meno: Vladimír Vavro Vavrodrevo, IČO: 44585446, miesto podnikania: Mládežnícka 324/21,
017 01 Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.:
40OdK/522/2020, zo dňa 28.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Vladimír Vavro, date of birth: 03.10.1989,
address at: 017 01 Považská Bystrica, business name: Vladimír Vavro Vavrodrevo, identification number:
44585446, business address at: Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica (hereinafter only “the
Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Trenčín, No. 40OdK/522/2020
dated on 28th of December 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 1/2021 dňa 04.01.2021.
Dňom 05.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 1/2021 on 4th of
January 2021. Bankruptcy was declared on 5th of January 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 06.01.2021.
The date 6th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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)
The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan 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. (§ 167l sec. 1 BRA)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. 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. 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 (§ 167l sec. 3 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).

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)
Section 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 (§ 29 sec.
10 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Marián Kolek, správca
Mgr. Marián Kolek, trustee

K001314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Vladimír Vavro, dátum narodenia: 03.10.1989, trvalý pobyt: 017 01 Považská Bystrica, obchodné
meno: Vladimír Vavro Vavrodrevo, IČO: 44585446, miesto podnikania: Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská
Bystrica (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka 2785, 017 01
Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.

Mgr. Marián Kolek, správca

K001315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Vladimír Vavro, dátum narodenia: 03.10.1989, trvalý pobyt: 017 01 Považská Bystrica, obchodné
meno: Vladimír Vavro Vavrodrevo, IČO: 44585446, miesto podnikania: Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská
Bystrica (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) zákona Národnej rady Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania v súvislosti s popretím pohľadávky
veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0029 4007 5781, variabilný symbol:
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „40OdK/522/2020 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.“

Mgr. Marián Kolek, správca

K001316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švehlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 665, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/487/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/487/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/487/2020-17 zo dňa 13.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v OV 224/2020 zo dňa 20.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Marián Švehlík,
nar.26.10.1975, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou 665, a bola som ustanovená do funkcie správcu.
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. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok Marián Švehlík, nar.26.10.1975, trvale bytom 958 52
Žabokreky nad Nitrou 665, že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je
možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Dubnici nad Váhom, dňa 7.1.2021
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K001317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Grolmusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 815/32, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/347/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Erika Grolmusová nar. 16.8.1977 trvale bytom Nová 815/32, 972 41 Koš
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/347/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Pivovarská 9 Veľký Šariš IČO: 47236884 v celkovej sume 1603,65 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K001318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slaninková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 819/104, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/481/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/481/2020
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): Lucia Slaninková,
nar. 15.12.1975, trvale bytom Moyzesova 819/104, 017 01 Považská Bystrica, občan Slovenskej republiky,
ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
· žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 07. januára 2021
JUDr. Barbora Koncová, LL. M. správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 10/485, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/523/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Anna Balážová, nar.: 07.02.1976, trvale bytom J. Smreka 485/10, 020 01
Púchov, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok 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 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 07.01.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K001320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 10/485, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/523/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Anna Balážová, nar.: 07.02.1976, trvale bytom J. Smreka 485/10, 020 01
Púchov, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu 40OdK/523/2020 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom
dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trenčíne 07.01.2021

JUDr. Andrej Jaroš – správca

K001321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 10/485, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/523/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Anna Balážová, nar.: 07.02.1976, trvale bytom J. Smreka 485/10, 020 01 Púchov, Slovenská republika Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/523/2020 zo dňa 28.12.2020, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Anna Balážová, nar.: 07.02.1976, trvale bytom J. Smreka 485/10, 020 01 Púchov,
Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 40OdK/523/2020 dated on 28.12.2020, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 1/2021 zo dňa 04.01.2021.
Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 05.01.2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 1/2021 on 04.01.2021. The bankruptcy procedure was declared on 5th of January 2021.

Bulletin

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 u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

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 time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not
be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K001322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Smreka 10/485, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/523/2020
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Anna Balážová, nar.: 07.02.1976, trvale bytom J. Smreka 485/10, 020 01 Púchov, Slovenská republika (ďalej
ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„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 vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v Československej obchodnej banke, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203,
SWIFT: CEKOSKBX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez
písmen) a do poznámky poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu
alebo mena veriteľa.

V Trenčíne, dňa 07.01.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K001323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2033/69, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/419/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/419/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo súpisu: 1
Iná majetková hodnota - pohľadávka z účtu úpadcu vedeného v Tatra banka, a.s. vo výške 1 166,03,-Eur,číslo
protiúčtu SK9411000000002611174113
Súpisová hodnota 1 166,03,-Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Malová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povážská 1711/72, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo súpisu: 1
Iná majetková hodnota - pohľadávka z účtu úpadcu vedeného v ČSOB, a.s. vo výške 39,53,-Eur,číslo
protiúčtu SK3475000000004000000850
Súpisová hodnota 39,53,-Eur

K001325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2033/69, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/419/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/419/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Ružičková, rod. Laurenčíková, nar. 12.06.1964, trvale bytom
Rozkvet 2033/69, 017 01 Považská Bystrica, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis.
značkou: 38OdK/419/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, v Obchodnom vestníku oznamujem zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov, aby na adresu správcu, alebo do dátovej schránky správcu na
www.slovensko.sk, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kosara@ak-birosova.sk, oznámili číslo bankového
účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 7.1.2021
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Anna Ružičková

K001326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hric Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2020 S1510
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/527/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K001327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hric Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/527/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K001328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrozen Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce 663, 906 06 Vrbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/448/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/448/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1707,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Hrozen, nar. 08.06.1975, trvale bytom 906 06 Vrbovce 663, sp. zn.
38OdK/448/2020 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
dlžníka:
Peňažné pohľadávky:
Dlžník
mesto

Dlžník

Dlžník - ulica, číslo

RAMEX
a.s.

Štefanikova 714/52 Senica

- Dlžník
PSČ
905 01

- Dlžník - Suma v
Súpisová
Mena Právny dôvod vzniku
IČO
€
hodnota v €
31
416
zrážka zo mzdy dlžníka za mesiac 11/2020 v 42,96 €
853
42,96 € EUR časti, v ktorej podlieha konkurzu

Deň zapísania do súpisu: 31.12.2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Juraj Macík, správca

K001329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Four Foodservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 239, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 371 583
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie - 3. Kolo
V zmysle záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa podľa § 82 ods. 2 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, správca
úpadcu Four Foodservice s. r. o. v konkurze so sídlom Dolný Moštenec 239, 017 01 Považská Bystrica,
IČO 46 371 58, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, č. k. 38K/27/2019, Bankruptcy and
recovery innovative corporation k. s. ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie
uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú hnuteľnú vec:
Súpisová položka majetku por. č. 31:
Hnuteľná vec: Umývačka foriem, dátum zaradenia 01.07.2016, stav: schopné prevádzky, kompletné; naposledy v
prevádzke v máji 2019, stav opotrebovanosti: na zariadení bola počas prevádzky pravidelne vykonávaná údržba,
súpisová hodnota (aj mena): 20.921,85 EUR
·
·
·
·
·
·
·
·
·

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté po predchádzajúcej dohode na t.č. 0918 998
878, prípadne e-mailom na tn@bric.sk
obhliadky je možné vykonať osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0918 998 878,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – hnuteľná vec FF“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej
veci,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľnej veci do 5 pracovných dní od
udelenia súhlasu zabezpečeného veriteľa s uzavretím kúpnej zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K001330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Helbichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 9, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/322/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
SPISOVÁ ZNAČKA: 40dK/322/2020, S373
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Zuzana Helbichová, nar.: 17.07.1968, trvale bytom: Rybany 9, 956 36
Rybany, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
40OdK/322/2020, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle ust. §
167t ods. 1 ZKR.
Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Zuzana Helbichová, nar.: 17.07.1968, trvale
bytom: Rybany 9, 956 36 Rybany, Slovenská republika
zrušuje.

V Trenčíne dňa 07.01.2021
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K001331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západná 2501 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/445/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/445/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Daniel Zachar, nar.: 11.5.1969, trvale bytom: Západná
2501/5, 911 01 Trenčín, spisová značka: 40OdK/445/2019(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že v súlade s

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, sa konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že došlo
k splneniu rozvrhu výťažku.
Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR). Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K001332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vnučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1915/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/537/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/537/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Peter Vnučko nar. 4.7.1980 bytom Hollého 1915/9 Nové Mesto nad Váhom v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 40OdK/537/2018 týmto oznamuje:
Správca v obchodnom vestníku OV č. 95/2019 zverejnil súpis všeobecnej podstaty – 100% obchodný podiel
dlžníka v spoločnosti RIKA s.r.o. Hollého 1915/9 Nové Mesto nad Váhom, súpisová hodnota 5 000 EUR /ďalej len
„obchodný podiel“/.
Správca v Obchodnom vestníku OV č. 204/2019 zverejnil 1. kolo ponukového konania na odpredaj obchodného
podielu dlžníka
V obchodnom vestníku OV č. 28/2020 správca zverejnil 2. kolo ponukového konania na odpredaj obchodného
podielu dlžníka a v Obchodnom vestníku OV č. 63/2020 správca zverejnil 3. kolo ponukového konania na
odpredaj obchodného podielu dlžníka.
Nakoľko sa predmetný obchodný podiel dlžníka správcovi nepodarilo speňažiť ani v 3. ponukovom konaní
prestáva tento v súlade s § 167q a § 167p ods.2 podliehať konkurzu.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K001333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIS GmbH, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanzlíkovská 1672/18A, 911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 057 269

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca spresňuje/dopĺňa právny dôvod vzniku pohľadávok úpadcu zverejnených v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 175/2020 dňa 10.09.2020:
Por.
Dlžník
Právny dôvod vzniku
č.
PROSYN BETEILIGUNGS GmbH, Lingener vykonaná dodávka prác na základe zmluvy o dielo zo dňa
1
Strasse 9, 48531 Nordhorn, Nemecko
04.01.2015, vyúčtovaná faktúrou 014/04/2016
PROSYN BETEILIGUNGS GmbH, Lingener vykonaná dodávka prác na základe zmluvy o dielo zo dňa
2
Strasse 9, 48531 Nordhorn, Nemecko
04.01.2015, vyúčtovaná faktúrou 009/03/2016
PROSYN BETEILIGUNGS GmbH, Lingener vykonaná dodávka prác na základe zmluvy o dielo zo dňa
3
Strasse 9, 48531 Nordhorn, Nemecko
04.01.2015, vyúčtovaná faktúrou 007/02/2016
PROSYN BETEILIGUNGS GmbH, Lingener vykonaná dodávka prác na základe zmluvy o dielo zo dňa
4
Strasse 9, 48531 Nordhorn, Nemecko
04.01.2015, vyúčtovaná faktúrou 005/02/2016
RPT GmbH, Lingener Strasse 9, 48531 vykonaná dodávka prác na základe zmluvy o dielo zo dňa
5
Nordhorn, Nemecko
28.12.2015, vyúčtovaná faktúrou 001/01/2016
IRB GmbH, Kaltnerstr. 6a, 85055 Ingolstadt, vykonaná dodávka prác na základe objednávky dlžníka zo
6
Nemecko
dňa 15.09.2015 vyúčtovaná faktúrou 015/10/2015
IRB GmbH, Kaltnerstr. 6a, 85055 Ingolstadt, vykonaná dodávka prác na základe objednávky dlžníka zo
7
Nemecko
dňa 15.09.2015 vyúčtovaná faktúrou 014/10/2015
pohľadávka voči spoločníkovi (Ondrej Murárik) z titulu
Ondrej Murárik, Hanzlikovská 1672/18A, 911
8
poskytnutej pôžičky na základe zmluvy o pôžičke zo dňa
05 Trenčín
31.10.2014

Celková
suma
1.440,EUR

Súpisová
hodnota
140,- EUR

432,- EUR 43,- EUR
6.840,EUR
1.584,EUR
12.200,EUR
7.050,EUR
4.272,EUR
79.450,EUR

680,- EUR
150,- EUR
1.200,- EUR
700,- EUR
420,- EUR
8.000,- EUR

Bánovce nad Bebravou, 07.01.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K001334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Matúš Líška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Kmeťa 166/41, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1985
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00 hod. do 17:00 hod.
v sídle správcu Nitrianska 42, 958 01Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908 845 515
Správcovský

dom,

k.
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K001335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Líška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Kmeťa 166/41, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1985
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu Matúš Líška,
nar. 14.12.1985, trvale bytom 971 01 Prievidza, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.:
40OdK/526/2020-15, zo dňa 30.12.2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor : Matúš Líška, born 14.12.1985, address : 971 01 Prievidza, national:
Slovak republic: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no: 40OdK/526/2020-15 dated on 30th of December 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v
07.01.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

Obchodnom

vestníku č. 3/2021 dňa

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin 3/2021 on 7 th
of January 2021. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/526/2020, a v
jednom rovnopise správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v
súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring 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 procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 40OdK/526/2020 and in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P.O.Box 90,
958 01 Partizánske, Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgement of claim
has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object
to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration
form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be
added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application
of claim in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period 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 § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgement of claim according to the article
125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K001336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Líška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Kmeťa 166/41, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1985
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1571 ako správca úpadcu: Matúš Líška, nar. 14.12.1985, trvale bytom 971
01 Prievidza, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK91 0200 0000 0029 6201 1455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K001337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1276 / 25, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca po splnení konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz na dlžníka: Tibor Maliňák, nar.
30.11.1974, bytom: Rybárska 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR podnikajúci pod obchodným menom:
Tibor Maliňák, IČO: 37 078 771 so sídlom: Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR - končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tibor Maliňák, nar. 30.11.1974, bytom: Rybárska
1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Maliňák, IČO: 37 078
771 so sídlom: Rybárska č. 1276/25, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR, – zrušuje.

K001338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBALE INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 965 487
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: GLOBALE INVEST
s.r.o., IČO: 35965487, so sídlom Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30K/4/2020 zo dňa 23.12.2020 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 04.01.2021 v Obchodnom
vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
JUDr.Peter Bojda, Správca, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania
30K/4/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení
v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor GLOBALE INVEST s.r.o., identification number: 35965487, address Na Strelnici 30, 951
01 Nitrianske Hrnčiarovce., Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Nitra, No. 30K/4/2020 dated on 23.12.2020 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt's estate. This resolution of the District Court was published on 04.01.2021. This resolution
became valid and enforceable on 05.01.2021. The creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to
the address: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors
lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No.
30K/4/2020. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in
the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a
pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right. In the application of conditional claim must be stated also the fact on
which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends. The total
sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment. The claim shall be alleged in Euros. If
the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according
to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated
or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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determined by the trustee with professional care . If it is an assured claim, also the security right must be
duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse. Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union
than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 05.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K001339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBALE INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 965 487
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 30K/4/2020, zo dňa 23.12.2020 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty úpadcu GLOBALE INVEST s.r.o., IČO: 35965487, so sídlom Na Strelnici 30, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 04.01.2021 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.01.2021. V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase
stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 05.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K001340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamriška Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 275/37, 937 01 Želiezovce - Mikula
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/294/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/294/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Štefan Jamriška, nar. 11.08.1956, bytom Nábrežná 275/37, 937 01
Želiezovce - Mikula, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Jamriška, s miestom podnikania Nábrežná
275/37, 937 01 Želiezovce, IČO: 17 576 211, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 10.11.2020,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01
Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred
na tel. č.: 037/65 12 745.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamriška Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 275/37, 937 01 Želiezovce - Mikula
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/294/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Štefan Jamriška, nar. 11.08.1956, bytom Nábrežná 275/37, 937 01
Želiezovce - Mikula, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Jamriška, s miestom podnikania Nábrežná
275/37, 937 01 Želiezovce, IČO: 17 576 211, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 10.11.2020, v súlade
s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim
pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je nasledovný: IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké
Kosihy, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 04.01.2021 správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda
skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké
Kosihy, v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „FERUSZ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
25.01.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 292622020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.
o

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kubáňovo, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 2.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 04.01.2021 správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda
skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 04.01.2021 správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda
skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: : Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (vozidla)
zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 2.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „ŠEDIVÝ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
25.01.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 3024222020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.
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Mgr. Ladislav Barát, správca

K001347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: : Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (vozidla)
zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „ŠEDIVÝ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
25.01.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 3024222020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
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správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K001348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/293/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Michaela Farkašová, nar. 02.11.1972, bytom Nábrežná
4657/25, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Michaela Farkašová, s miestom
podnikania Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 206 055, sp. zn.: 31OdK/293/2020 oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, a to v úradných hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do
12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese
info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K001349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/293/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Michaela Farkašová, nar. 02.11.1972, bytom
Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Michaela Farkašová, s
miestom podnikania Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 206 055, sp. zn.: 31OdK/293/2020, v
súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujeme číslo účtu v tvare IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865 vedený
v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K001350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/293/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/293/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Michaela Farkašová, nar. 02.11.1972, 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Michaela Farkašová, born on
bytom Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod 02.11.1972, residing at Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, SR,
obchodným menom: Michaela Farkašová, s miestom trading under business name Michaela Farkašová with place of
podnikania Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 206 business Nábrežná 4657/25, 940 02 Nové Zámky, ID no.: 35 206 055
055, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením hereby I inform you, that District Court in Nitra declared bankruptcy on
Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/293/2020 zo dňa 23.12.2020 bankrupt's property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 251/2020020 zo dňa resolution No. 31OdK/293/2020 dated 23.12.2020 and published in the
31.12.2020 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli Commercial bulletin No. 251/2020 dated 31.12.2020.
ustanovený za správcu úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec.
ods. 6 ZKR).
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

K001351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Detko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarnícka č. 1588/90, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/234/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/234/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Michal Detko, nar.: 03.08.1985, bytom Topoľčany, Tovarnícka
č. 1588/90 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/234/2020, 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 Michal Detko, nar.: 03.08.1985, bytom Topoľčany, Tovarnícka č.
1588/90, 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. Barbora Gašparovičová, správca

K001352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Nikoleta Janebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 945 01, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/232/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/232/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Nikoleta Janebová, nar.: 14.03.1989, bytom Komárno, 945 01
Komárno v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/232/2020, 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 Nikoleta Janebová, nar.: 14.03.1989, bytom Komárno, 945 01 Komárno, 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. Barbora Gašparovičová, správca

K001353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Rigó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 197, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/211/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/211/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Oto Rigó, nar.: 20.05.1981, bytom 943 52 Mužla 197 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 28OdK/211/2020, týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) sa konkurz na majetok dlžníka Oto Rigó, nar.: 20.05.1981, bytom 943 52 Mužla 197 končí
z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. 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. Barbora Gašparovičová, správca
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K001354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ladislav Olach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nitra, 949 01 Mesto Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Ladislav Olach, nar.: 14.08.1992, bytom Mesto Nitra v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/194/2020, 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 Ladislav Olach, nar.: 14.08.1992, bytom Mesto Nitra, 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. Barbora Gašparovičová, správca

K001355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasná 258/59, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/120/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/120/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Attila Nagy, nar.: 17.09.1983, bytom Jasná 258/59, 941 23
Andovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdK/120/2020, 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 Attila Nagy, nar.: 17.09.1983, bytom Jasná 258/59, 941 23
Andovce, 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.
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Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K001356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csog Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulovská cesta 180/25 180/25, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/250/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/250/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 30OdK/250/2020-18 zo dňa 03.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Katarína Csog, nar. 13.05.1983, bytom Dulovská cesta 180/25, 946 57 Svätý Peter (ďalej len „Dlžník “) a
do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: Mgr. Ivana Duchoňová., so sídlom kancelárie Farská 30, 949
01 Nitra, značka správcu S2007 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 218/2020 zo dňa 11.11.2020.
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 Nitre, dňa 06.01.2020
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K001357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ladunga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/57/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
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č. 01/2021
Správca JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zn. Správcu S1316 ako navrhovateľ
a dražobník v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) v spojení zákona č. 527/2002 Z. z o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dražbách toto
oznámenie o dražbe.
Dražobník a navrhovateľ:
Obchodné meno:

JUDr. Fadi Fardous, správca

Sídlo:

Štúrova 21, 949 01 Nitra

Zn. Správcu:

S1316

IČO:

42 125 111

DIČ:

1072456330

IČ DPH:

SK1072456330

Správca úpadcu:
Meno a priezvisko:

Marek Ladunga

Bytom:

Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč

Dátum narodenia:

23.12.1978

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.10.2015, sp. zn. 32K/57/2015 bol vyhlásený konkurzu na majetok
úpadcu Marek Ladunga, nar. 23.12.1978, bytom Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč(ďalej len „Úpadca“)a za
správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol ustanovený JUDr. Fadi Fardous, sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01
Nitra. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2015 zo dňa 26.10.2015 pod
položkou K023225, značka správcu S1316 (ďalej len „Správca“, „Dražobník“ alebo „Navrhovateľ“).
Správca koná v mene a na účet úpadcu v zmysle § 44 ods. 1 zákona ZKR a počas konkurzu vykonáva správu a
speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.
Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831
02 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti

Dátum konania dražby:

11.02.2021

Čas otvorenia dražby:

10:00

Dražba:

1.kolo dražby

Predmet dražby:
Súbor nehnuteľností:
Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 3548, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok parc. registra „C“, parc. č. 421/2, druh pozemku záhrada o výmere 429 m2
pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2

Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 284, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
·
·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m2
pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2

(ďalej len ako „predmet dražby“)
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Predmet dražby zapísaný na LV č. 3548 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/16
Predmet dražby zapísaný na LV č. 284 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/48
Opis predmetu dražby:
Pozemky sú prístupné z miestnej komunikácie s verejnými inžinierskymi sieťami.Parcely sa nachádzajú v strede
zastavaného územia obce Veľký Kýr parcely určené obcou na zástavbu IBV, s funkciou bývania.
Stav predmetu dražby:
Pozemky sa užívajú v súlade s územným plánom obce. Pozemky sú oplotené a spolu s parc. č. 425/3 zapísanou
na LV č. 283 k.ú. Veľký Kýr tvoria ucelený stavebný pozemok pre stavbu rodinného domu.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
a. Záložné práva:
- Nie sú známe žiadne záložné práva týkajúce sa Predmetu dražby
b) Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby:
- Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa Predmetu dražby
c) Vecné bremená, ktoré práva v prípade úspešnej dražby nezanikajú:
- Nie sú známe žiadne vecné bremená týkajúce sa Predmetu dražby
d) Iné skutočnosti týkajúce sa Premetu dražby:
-Nie sú známe žiadne iné skutočnosti týkajúce sa Predmetu dražby
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 136/2020, ktorý vypracovala: Ing. arch. Iveta
Horáková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v
zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 13.10.2020.
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku:
Najnižšie podanie:

800,- eur
800,- eur

Minimálne prihodenie:

50,- eur

Výška dražobnej zábezpeky:

100,- eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
a) Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka.
b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej
úschovy.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu, IBAN: SK49 1111 0000 0013 6573
7018vedený v UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, variabilný
symbol 012021, do poznámky uviesť meno/názov záujemcu
b. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
c. Banková záruka
d. Notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Lehota na zložene dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď
po skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením :
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do
ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu
: IBAN: SK49 1111 0000 0013 6573 7018 vedený v UniCredit Banke, a.s. pod variabilným symbolom 012021a to
do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6.640,- €, je vydražiteľ
povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka 1: 29.01.2021, čas 10:00 hod.
Obhliadka 2: 04.02.2021, čas 10:00 hod.
Organizačné opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín
vopred na tel. čísle +421 902 707 782.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu licitátorom. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje
o priebehu dražby notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
b. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho
časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v tomto
oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu
dražby (správca), vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
(správca) a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
O tom dražobník túto osobu poučí.
c. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
d. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
e. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.
Meno, priezvisko a sídlo notára:
JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona
č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenska v znení
zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby.
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Nitre, dňa 04.01.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K001358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horákova 438 / 10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992

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. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10 v konkurznom
konaní č. k. 27OdK/251/2020 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p 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“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
3/2021 dňa 07.01.2021 (K000469):
Súpisová
zložka č.:

Typ
majetku:

1.

Hnuteľná
vec

Popis:

Súpisová
hodnota v EUR:

Mobilný telefón iPhone 6s, číslo modelu: FKQK2LL/A, sériové číslo: FVMVC058GRY6, verzia
softvéru: 14.2, približný rok výroby 2015. Stav opotrebovanosti: veľmi dobrý stav, bez
viditeľných známok poškodenia.

100,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 27OdK/251/2020- TOMÁŠ VILHEM
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – I.KOLO - 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 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
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 k jednej súpisovej zložke majetku, pričom na neskoršie
podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť
a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena pre I. kolo ponukového konania je stanovená na 100% súpisovej
hodnoty majetku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z
ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK63 0900 0000 0051 7509 9607, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „iPhone 6s“. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
12. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 50% z jeho zloženej zábezpeky v prípade ak
bude vyhodnotený ako úspešný záujemca a odmietne so správcom uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania. Výnos zo zmluvnej pokuty je príjmom všeobecnej podstaty.
13. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
·
·
·
·
·
·

Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené do 10 dní od uplynutia 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 bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie so
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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tomto ponukovom konaní.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.
V Nových Zámkoch, dňa 07.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K001359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škulová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volkovce ., 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/269/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK68 0900 0000 0051 4677 6293 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Tomáš Timoranský, správca

K001360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gubo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice 273, 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

24.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 30,12 EUR za mesiac august
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 30,12 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 02.09.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

25.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 58,50 EUR za mesiac september
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 58,50 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 01.10.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

26.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 58,50 EUR za mesiac október
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 58,50 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 02.11.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

27.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 58,50 EUR za mesiac november
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 58,50 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Nitre 07.01.2021
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K001361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojníky 1, 935 55 Zbrojníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/229/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/229/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Gálová, nar.29.06.1962, bytom, 935 55
Zbrojníky po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Eva Gálová, nar.29.06.1962, bytom, 935 55 Zbrojníky končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Gálová, nar.29.06.1962, bytom, 935 55 Zbrojníky v
zmysle § 167v, ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zrušuje.
Ing. Mária Budniková

K001362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csizmadia Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 464/9, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/166/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/166/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/166/2020 zo dňa 04.06.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Štefan Csizmadia, nar. 02.09.1976, bytom Strekov, Úzka ulica č. 464/9 a súčasne ustanovil
do 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. 113/2020 dňa
15.06.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 16.06.2020 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 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.
Správca v súlade s ustanovením §167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Štefan
Csizmadia, nar. 02.09.1976, bytom Strekov, Úzka ulica č. 464/9, sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b
ods. 1, ust. §167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
V Nových Zámkoch, dňa 07.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K001363
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:
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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Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/214/2020 zo dňa 28.08.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Radko Veľký, nar. 14.01.1993, bytom Petzwalova 548/14, 949 11 Nitra – Klokočina
a súčasne ustanovil do 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. 171/2020 dňa 04.09.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 05.09.2020
sa považuje konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 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.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 08.06.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
08.06.2020, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 22.09.2020 , správca zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia §167h ZKR. Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 28.10.2020
a zverejnený v Obchodnom vestníka č. 211/2020 dňa 02.11.2020 (K079076). Majetok bol speňažovaný v troch
kolách ponukového konania v súlade s § 167p ZKR. Nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a o majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania v súlade s §167p ods.2 ZKR majetok prestal podliehať konkurzu
a správca ho dňa 05.01.2021 zo súpisu vylúčil. Po vylúčení majetku zo súpisu správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Radko Veľký, nar.
14.01.1993, bytom Petzwalova 548/14, 949 11 Nitra – Klokočina, sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b
ods. 1, ust. §167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
V Nových Zámkoch, dňa 07.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K001364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Szabóová, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baraoltská 3210/7, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1985
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/238/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/238/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vozidlo:

Por. č.
1.

EČ
NZ078FG

Tov.značka
Nissan Micra

VIN
SJNEBAK12U3121389

Druh vozidla
osobné

Rok výroby
2009

Stav vozidla
V premávke

Súp. hodnota
1800 EUR

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sazdice 123, 935 85 Sazdice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1992
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/253/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/253/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K001366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Vincze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená strana 815/32, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/176/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Roland Vincze, nar.03.04.1980, bytom Studená
strana 815/32, 946 03 Kolárovo, zastúpený Centrom právnej pomoci Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01
Komárno po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Roland Vincze, nar.03.04.1980, bytom Studená strana 815/32, 946 03 Kolárovo končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roland Vincze, nar 03.04.1980, bytom Studená strana
815/32, 946 03 Kolárovo v zmysle § 167v, ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zrušuje.
Ing. Mária Budniková

K001367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 616/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/293/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.12.2020, spisová značka 23OdK/293/2020-18 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Oto Daubner, narodený 01.02.1983, bytom P. O.
Hviezdoslava 616/2, 934 01 Levice. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 2/2021 dňa 05.01.2021 pod číslom K000244 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 06.01.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 07.01.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K001368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 616/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/293/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.12.2020, spisová značka 23OdK/293/2020-18 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Oto Daubner, narodený 01.02.1983, bytom P. O.
Hviezdoslava 616/2, 934 01 Levice. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 2/2021 dňa 05.01.2021 pod číslom K000244 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 06.01.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 32122019.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
V Nitre, dňa 07.01.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K001369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 95501, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/294/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/294/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Jozef Bubla nar. 25.08.1967, bytom Mesto Topoľčany, v konkurznom
konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 27OdK/294/2020 týmto o z n a m u j e m, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14, 955 01
Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K001370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 95501, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/294/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Jozef Bubla nar. 25.08.1967, bytom Mesto Topoľčany, v konkurznom
konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 27OdK/294/2020 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods.
5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií o z n a m u j e m číslo
bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
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podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K001371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 95501, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/294/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/294/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Jozef Bubla, nar. 25.08.1967, bytom Mesto Topoľčany 955 01, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/294/2020 zo dňa 23.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 27OdK/294/2020 from 23.12.2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Jozef
Bubla, born 25.08.1967, address 955 01 Topoľčany city, Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 251/2020 z 31.12.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 01.01.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 251/2020
from December 31, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
January 01, 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
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cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, 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 ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
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the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť 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).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K001372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bilic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

41.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 198,24 EUR za mesiac október
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 198,24 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.11.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

42.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 178,04 EUR za mesiac
november 2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 178,04 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.12.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Nitre 07. 01. 2021
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K001373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEDER PLUS, s.r.o. „v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 37, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 384 797
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.11.2020, spisová značka 28K/4/20202-78 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka ZEDER PLUS, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Rybárska 37, 949 01 Nitra, IČO: 45 384 797 a
Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154
ustanovený za správcu dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 18.11.2020 v Obchodnom vestníku SR č.
222/2020 pod číslom K083072 a nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2020.
V súlade s ust. § 34 ods. 1 a ods. 4 ZKR ako ustanovený konkurzný správca zvolávam prvú schôdzu veriteľov
v konkurze na majetok úpadcu ZEDER PLUS, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Rybárska 37, 949 01 Nitra, IČO:
45 384 797.
Rokovanie prvej schôdze veriteľov sa bude konať (miesto a čas):
·
·
·

adresa sídla konkurzného správcu Mariánska 6, Nitra
dňa 16.02.2021,
v čase od 10:00 hod. (prezentácia v čase od 09:45 hod. do 10:00 hod.).

Program rokovania prvej schôdze verieľov :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie schôdze veriteľov (10:00 hod.)
Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov.
Zistenie stanovísk veriteľov.
Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR.
Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru (len v prípade zvolenia veriteľského výboru).
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR.
Záver

Podmienky prezentácie:
Veritelia a ich zástupcovia sa na schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti.
Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní.
Pokiaľ sa na schôdzi nezúčastnia osobne veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za
veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou a to písomným poverením alebo plnomocenstvom.
Priebeh prvej chôdze veriteľov:
Schôdzi veriteľov predsedá správca.
O priebehu schôdze veriteľov správca spíše zápisnicu.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého
veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti;

pohľadávka

je v

čase

konania

schôdze

Na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať.
Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.
Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť veriteľského výboru
až do jeho riadneho zvolenia vykonáva súd.
V Nitre, dňa 07.01.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca
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K001374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Tomáš Timoranský, správca, so sídlom kancelárie: Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu
PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom Nitra, Jesenského č. 2, IČO: 45888523 oznamuje, že prvá
schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 19.2.2021 o 9:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Pribinova 9,
Nové Zámky, prízemie.
Program schôdze:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Tomáš Timoranský, správca

K001375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Hrabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra - Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/287/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Radka Hrabecová, nar. 13.08.1989, bytom
Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra - Chrenová, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
28OdK/287/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Školská 13, 936 01 Šahy v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou na
e-mailovú adresu: dobos.spravca@gmail.com, prípadne telefonicky na: +421 904 557 344
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K001376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Hrabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra - Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/287/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/287/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka: Radka Hrabecová, nar. 13.08.1989, bytom
Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra - Chrenová, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
28OdK/287/2020, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na
trovy konania pre popretie pohľadávky - číslo účtu je: IBAN: SK58 0900 0000 0051 7127 3823 vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.

K001377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Hrabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra - Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/287/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/287/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Radka Hrabecová, nar. 13.08.1989, bytom Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra – Chrenová
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/287/2020 zo dňa
21.12.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Radka Hrabecová, born on 13.08.1989,
permanent address Štiavnická 690/20, 949 01 Nitra – Chrenová, our duty is to inform you, that with the
resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/287/2020 on the 21.12.2020 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 249/2020 from 29.12.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

279

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
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publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

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

K001378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Kulisiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokostolná 395, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/40/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/40/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
23OdK/40/2020-19 zo dňa 10.2.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Barbora Kulisiová, nar.
15.09.1952, bytom Malokostolná 395, 943 54 Svodín (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 15.2.2020 zverejnením v OV 31/2020 dňa 14.2.2020 pod
značkou K013868.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
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.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu v zmysle §167k ods 1 ZKR, pričom výťažok z takéhoto majetku vydal v zmysle § 167k ods.
5 ZKR mimo rozvrh a iný majetok nezistil, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Barbora Kulisiová, nar.
15.09.1952, bytom Malokostolná 395, 943 54 Svodín zrušuje.
V Leviciach, dňa 7.1.2021
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K001379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bumbalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná I 8/9, 951 75 Beladice - Malé Chrášťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/267/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/267/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 23OdK/267/2020 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Jana Bumbalová, nar. 16.10.1971, bytom Hlavná I 8/9, 951 75 Beladice – Malé Chrášťany,
vyhlásil v zmysle § 167n ods. 1 druhá veta, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
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I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 311
Obec: Žitavany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Kňažice

SR

Číslo LV: 120
Parcelné číslo reg. C: 42/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/32 (pod B10 a pod B13)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: ostatná plocha

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 245
Obec: Žitavany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Kňažice

SR

Číslo LV: 1730
Parcelné číslo reg. E: 672/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/8 (pod B6 a pod B8)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 93 EUR

Typ
Druh pozemku: orná pôda

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 5754
Obec: Zlaté Moravce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Prílepy

SR

Číslo LV: 3992
Parcelné číslo reg. E: 407/43
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6 (pod B6 a pod B3)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 480 EUR

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru za najvyššiu ponuku, minimálne však za
súpisovú hodnotu; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 5.1.2021 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového konania
na predaj majetku dlžníka.

Správkyňa úpadcu Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 7.1.2021 o 10.00 hod. obálku s ponukou:
- obálka, doručená dňa 29.12.2020 od odosielateľa JUDr. Michal Cimmermann, Ľ. Podjavorinskej 23, 953 01
Zlaté Moravce v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor majetku Jana
Bumbalová – NEOTVÁRAŤ“ označila ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali všetky požadované listiny,
záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky a v určenej lehote zaplatil celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu v prospech účtu č.: SK06 1111 0000 0016 4285 3018, vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka Levice. Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového
konania.
Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 703.- eur.
Jediná a teda najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca
uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie, v prípade, že
žiadna oprávnená osoba podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
nevyužije svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.

V Leviciach dňa 7.1.2021
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K001380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mládeneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 145/3, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka - Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975,
trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely, podnikajúca pod obchodným menom: Vladimíra
Mládeneková MIA, s miestom podnikania Rýnska 151/5, 949 11 Nitra, IČO: 40 687 520 s ukončenou
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podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2013 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 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“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975, trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely
spisová značka: 31OdK/245/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok
Zápis do súpisu
Súpisová hodnota
Hodnota
Číslo
Miesto, kde
Približný
Deň
Dôvod
zapisovaného
súpisovej Opis súpisovej zložky
Stav
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
dátum
zapísania zapísania majetku stanovená
zložky
majetku
opotrebovanosti
vec
podiel dlžníka
výroby
majetku
majetku
vlastným odhadom
majetku
nachádza
správcu v EUR
Mobilný telefón Samsung
Tokajská
plne
funkčný,
Galaxy A6, model SM145/3, 949
§
167h
1.
rok 2018 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
135,00 €
A600FN,
výrobné
č.
11 Nitra ZKR
nabíjačka funkčná
352472102746141
Diely
Mobilný telefón Huawei
Tokajská
Nova 5t, model YAL plne
funkčný,
145/3, 949
§
167h
2.
L21,
výrobné
č. rok 2019 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
185,00 €
11 Nitra ZKR
863291041755159
nabíjačka funkčná
Diely
863291041784167
Mobilný telefón Huawei
poškodený,
Tokajská
P20 Lite, model ANEnefunkčný, rozbitý 145/3, 949
§
167h
3.
rok 2018
1/1
21.12.20
20,00 €
LX1,
výrobné
číslo
displej,
bez 11 Nitra ZKR
867440041183054
nabíjačky
Diely
SPOLU:
340,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslom
súpisovej položky č. 1-3.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/245/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Mladenekova – 31OdK/245/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie
písomných ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
alebo bude zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K001381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecháčová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panská 98 -, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/288/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/288/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.: 1/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 407, parcelné číslo: 288/1 orná pôda o výmere 1103 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 10,40 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 2/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 511, parcelné číslo: 276 orná pôda o výmere 3669 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 21,39 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 3/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 750, parcelné číslo: 528 chmeľnica o výmere 9071 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 52,88 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 4/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 608, parcelné číslo: 378 orná pôda o výmere 7632 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 44,49 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 5/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 625, parcelné číslo: 304 orná pôda o výmere 2048 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/9, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 139,29 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 6/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 625, parcelné číslo: 373 orná pôda o výmere 2287 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/9, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 155,54 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 7/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 625, parcelné číslo: 503 orná pôda o výmere 2928 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/9, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 199,14 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 8/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 625, parcelné číslo: 539 orná pôda o výmere 4118 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/9, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 280,07 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 9/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 625, parcelné číslo: 691/1 orná pôda o výmere 2048 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/9, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 165,47 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 10/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 626, parcelné číslo: 275 trvalý trávny porast o výmere 8693 m2,
parcela registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 11,71 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 11/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 627, parcelné číslo: 605 orná pôda o výmere 12272 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 71,54 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 12/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 606, parcelné číslo: 566 orná pôda o výmere 2435 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 14,19 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 13/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 606, parcelné číslo: 567/1 ostatná plocha o výmere 234 m2,
parcela registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 2,94 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 14/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 606, parcelné číslo: 567/2 orná pôda o výmere 2362 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 13,71 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 15/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 339, parcelné číslo: 441 orná pôda o výmere 12833 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 75,00 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 16/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 341, parcelné číslo: 237 trvalý trávny porast o výmere 3287 m2,
parcela registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 4,50 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 17/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Topoľčany, obci Dvorany nad Nitrou,
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katastrálne územie Dvorany nad Nitrou, na LV č. 341, parcelné číslo: 238 orná pôda o výmere 5995 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/105, zaradená do všeobecnej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 34,95 Eur.

K001382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 462/5 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/185/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/185/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V uvedenej konkurznej veci oznamujem, že veci zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty , zverejneného
dňa 29.9.2020 v OV č. 187/2020, a to
1. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Horný Pial, katastrálne územie: Horný Pial,
zapísaná na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ evidovaná na mape
určeného operátu, zapísaná na LV č. 654 a to:
· parcela č. 797/8, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 3906 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/14
k celku ; súpisová hodnota 300 €

2.
·

nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Horný Pial, katastrálne územie: Horný Pial,
zapísaná na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ evidovaná na mape
určeného operátu, zapísaná na LV č. 654 a to:
parcela č. 795/3, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 4711 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/14
k celku ; súpisová hodnota 300 €

prestali podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ich nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania v
zmysle ust. § 167n ods. 1 veta druhá v spojitosti s ust. § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov

K001383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 462/5 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/185/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Katarína Šedová, nar. 28.05.1953, bytom M.R.Štefánika 462/5, 934 01 Levice,
podnikajúca pod obchodným menom Katarína Šedová, s miestom podnikania M.R.Štefánika 462/5, 934 01
Levice, IČO 35041188, vedenej na Okresnom súde Nitra pod spis.zn. 31OdK/185/2020
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týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a
účinnom znení (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí

K001384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hrivňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/294/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/294/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 29OdK/294/2020, zo dňa 29.12.2020 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníka Marek Hrivňák nar.11.03.1975, bytom Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice. Toto
uznesenie bolo zverejnené dňa 05.01.2021 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa
06.01.2021. V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase
stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 07.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K001385
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

úpadcu SHARON STONE s.r.o., IČO: 31 630 405
so sídlom Bytča – Hrabové 1, 014 01 Bytča – Hrabové
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Spisová značka súdneho spisu: 3K/11/2017
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2017 S1604
Správca úpadcu : ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Miesto konania: Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum a čas: 29.12.2020 o 16:00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. TWR Business, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina (v zast. Miroslav Podolák, konateľ)
2. Safety Agency, s.r.o., so sídlom Hlavná 23, 917 01 Trnava (v zast. Stanislav Bačík, konateľ)

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

Program zasadnutia VV v bodoch:

1.
Hlasovanie vo veci uloženia spoločného záväzného pokynu VV a zabezpečených veriteľov úpadcu
v súlade s § 82 ods. 2 písm. c) ZoKR vo veci speňažovania majetku úpadcu

K bodu č. 1 programu:

Predseda veriteľského výboru oznámil, že listom zo dňa 18.12.2020 správca doručil predsedovi veriteľského
výboru žiadosť o uloženie spoločného záväzného pokynu veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov úpadcu
v súlade s § 82 ods. 2 písm. c) ZoKR vo veci speňažovania majetku úpadcu formou priameho predaja, nakoľko
dňa 11.12.2020 bola k rukám správcu doručená žiadosť záujemcu o kúpu majetku úpadcu.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s ust. § 82 ods. 2 písm. c) ZoKR, v súlade s
ktorým sú príslušným orgánom na uloženie záväzného pokynu ako postupovať pri speňažovaní majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu a jednu alebo viaceré oddelené podstaty, veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení
veritelia, ak ide o spoločné speňaženie majetku, a teda kompetentným orgánom sú vo veci žiadosti správcu
veriteľský výbor súčasne so zabezpečenými veriteľmi spoločnosťou TWR Business s.r.o., Žilina, Sendak, s.r.o. „v
likvidácii“ a FO Jana Rezáková, z čoho vyplýva, že žiadosť správcu musí byť schválená a záväzný pokyn musí
byť uložený spoločne veriteľským výborom a zabezpečenými veriteľmi.

Predseda veriteľského výboru zároveň konštatoval, že súčasťou žiadosti o uloženie spoločného záväzného
pokynu sú aj prílohy č. 1: podmienky speňažovania majetku úpadcu, č. 2 : ponuka záujemcu na priamu kúpu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku úpadcu zo dňa 11.12.2020 a č. 3: návrh zmluvy o predaji majetku úpadcu. Predseda veriteľského výboru
všetky dokumenty a prílohy poskytol ostatným členom veriteľského výboru k nahliadnutiu.

Po oboznámení sa s predloženými dokumentami členmi veriteľského výboru a rozprave k tejto otázke navrhol
predseda veriteľského výboru prijať uznesenie, ktorým vo veci speňažovania majetku úpadcu uloží správcovi
konkurznej podstaty spoločný záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu formou priameho predaja konkrétnemu
záujemcovi.

Výsledok hlasovania:
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. e) ZoKR ukladá Správcovi povinnosť speňažiť majetok
úpadcu po splnení predpokladov podľa ust. § 82 ods. 2 písm. c) ZoKR priamym predajom Záujemcuovi v
zmysle ponuky za navrhovanú kúpnu cenu 1.200.000,-Eur v súlade so stanovenými a predloženými
Podmienkami speňažovania, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti Správcu o uloženie spoločného
záväzného pokynu. Veriteľský výbor ukladá Správcovi uzavrieť so Záujemcom Zmluvu o predaji majetku
úpadcu v prospech Záujemcu v súlade s Podmienkami speňažovania.
Záujemca je povinný pred podpisom Zmluvy o predaji majetku úpadcu uzatvoriť so Správcom Dohodu o
zmluvnej pokute, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti Správcu o uloženie záväzného pokynu a
zároveň zložiť na účet správcu konkurznej podstaty prepadnú zábezpeku v minimálnej výške 40% z
kúpnej ceny, ktorá sa v prípade uzavretia zmluvy o predaji majetku úpadcu započíta na kúpnu cenu a v
prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy ani do 90 dní odo dňa uloženia záväzného pokynu, tak sa táto
zložená zábezpeka v minimálnej výške 40% z kúpnej ceny započíta na zmluvnú pokutu, na základe
podpísanej dohody o zmluvnej pokute.
Správca a Záujemca podajú návrh na príslušnú správu katastra až po úplnej úhrade kúpnej ceny, t.j.
zmluva o predaji majetku úpadcu nadobudne platnosť dňom jej podpisu, účinnosť úplnou úhradou kúpnej
ceny a vo vzťahu k nehnuteľnostiam nadobudne právne účinky právoplatnosťou rozhodnutia správy
katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.“
Predseda VV na záver konštatuje, že všetky body programu zasadnutia boli vyčerpané, nikto z prítomných
nepredniesol žiadne iné a doplňujúce návrhy a zasadnutie VV bolo ukončené.

Zápisnica bola skončená o 17:00 hod.

Zápisnica bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, a to 1x pre správcu, 1x pre Okresný súd Žilina a 1x pre veriteľský
výbor (spis).
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TWR Business, s.r.o. predseda veriteľského výboru
zast. Miroslav Podolák

K001386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Karas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 193, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová, rod. Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/48/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Peter Karas, nar. 27.02.1963, Horná Štubňa 193, 038 46 Horná Štubňa sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata tvoriaca výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Veronika Kacová, rod. Radová, správca

K001387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Ivan Ján, nar. 18.7.1950, bytom 036 01 Martin 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnený v OV 242/2020 zo dňa 16.12.2020, a to:
Súp.
zložka

1

2

3

LV

Typ
Pozemok
EKN 4595/1
Pozemok
EKN 4595/2
Pozemok
471 EKN 4596/1
Pozemok
EKN 4596/2
Pozemok
EKN 4597
Pozemok
EKN 3663
475 Pozemok
EKN 3664

Súpisová
Podiel hodnota

Druh

Výmera

orná pôda

526,00

1/8

157,80

orná pôda

216,00

1/8

64,80

orná pôda

155,00

1/8

46,50

orná pôda

264,00

1/8

79,20

orná pôda

395,00

1/8

118,50

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

parc.č.
trvalý trávny porast 4 117,00

1/12 0,20

trvalý trávny porast 2 834,00

1/12 566,80

parc.č.

Pozemok
parc.č.
EKN 7541/59
orná pôda
1 667,00
Pozemok
parc.č.
EKN 7544/161
trvalý trávny porast 3 749,00
Pozemok
parc.č.
EKN 7544/561
trvalý trávny porast 113,00
Pozemok
parc.č.
trvalý trávny porast 2 139,00
602 EKN 7603/12
Pozemok
parc.č.
EKN 7603/312
trvalý trávny porast 1 239,00
Pozemok
parc.č.
EKN 7620/88
orná pôda
1 942,00
Pozemok
parc.č.
EKN 7620/93
orná pôda
4 384,00
Pozemok
parc.č.
EKN 881/1
trvalý trávny porast 35,00
Pozemok
parc.č.
EKN 881/201
trvalý trávny porast 68,00
Pozemok
parc.č.
EKN 881/202
trvalý trávny porast 1 134,00
Pozemok
parc.č.
EKN 881/203
trvalý trávny porast 79,00
Pozemok
parc.č.
EKN 991/201
trvalý trávny porast 63,00
Pozemok
parc.č.
EKN 991/202
trvalý trávny porast 102,00
Pozemok
parc.č.
EKN 993/1
orná pôda
998,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1154
orná pôda
167,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1414/201
trvalý trávny porast 629,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1414/202
trvalý trávny porast 1 822,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1677/1
orná pôda
703,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1677/2
orná pôda
867,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1678
orná pôda
1 602,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1679
trvalý trávny porast 668,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1967
orná pôda
1 887,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1968
orná pôda
1 694,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1969
trvalý trávny porast 463,00

1/24 500,10
1/24 749,80
1/24 22,60
1/24 427,80
1/24 247,80
1/24 582,60
1/24 1 315,20

1/4

7,00

1/4

13,60

1/4

226,80

1/4

15,80

1/4

12,60

1/4

20,40

1/4

299,40

1/4

50,10

1/4

125,80

1/4

364,40

1/4

210,90

1/4

260,10

1/4

480,60

1/4

133,60

1/4

566,10

1/4

508,20

1/4

92,60

Súpisová
hodnota podielu kat. úz.
Spišské
19,73
Bystré
Spišské
8,10
Bystré
Spišské
5,81
Bystré
Spišské
9,90
Bystré
Spišské
14,81
Bystré
58,35
Spišské
0,02
Bystré
Spišské
47,23
Bystré
47,25
Spišské
20,84
Bystré
Spišské
31,24
Bystré
Spišské
0,94
Bystré
Spišské
17,83
Bystré
Spišské
10,33
Bystré
Spišské
24,28
Bystré
Spišské
54,80
Bystré
160,25
Spišské
1,75
Bystré
Spišské
3,40
Bystré
Spišské
56,70
Bystré
Spišské
3,95
Bystré
Spišské
3,15
Bystré
Spišské
5,10
Bystré
Spišské
74,85
Bystré
Spišské
12,53
Bystré
Spišské
31,45
Bystré
Spišské
91,10
Bystré
Spišské
52,73
Bystré
Spišské
65,03
Bystré
Spišské
120,15
Bystré
Spišské
33,40
Bystré
Spišské
141,53
Bystré
Spišské
127,05
Bystré
Spišské
23,15
Bystré

Spoločná
nehnuteľnosť

nie

nie

nie
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Pozemok
EKN 2066
Pozemok
EKN 2067
Pozemok
EKN 2237
Pozemok
EKN 2382
Pozemok
EKN 2467
Pozemok
EKN 2684
Pozemok
EKN 2685
Pozemok
EKN 2686
Pozemok
EKN 2851
Pozemok
EKN 2852
Pozemok
EKN 2874
Pozemok
EKN 2875
Pozemok
EKN 2876
Pozemok
EKN 2877
Pozemok
EKN 2878
Pozemok
EKN 3148
Pozemok
EKN 3149
Pozemok
EKN 3339
Pozemok
EKN 3340
Pozemok
859 EKN 3341
Pozemok
EKN 3418
Pozemok
EKN 3419
Pozemok
EKN 3444
Pozemok
EKN 3638
Pozemok
EKN 4271/2
Pozemok
EKN 4594/1
Pozemok
EKN 4594/2
Pozemok
EKN 4775
Pozemok
EKN 4776
Pozemok
EKN 4944
Pozemok
EKN 4945
Pozemok
EKN 5337
Pozemok
EKN 5400
Pozemok
EKN 5661
Pozemok
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parc.č.
orná pôda

1 085,00

1/4

325,50

81,38

orná pôda

1 147,00

1/4

344,10

86,03

orná pôda

624,00

1/4

187,20

46,80

orná pôda

628,00

1/4

188,40

47,10

orná pôda

1 040,00

1/4

312,00

78,00

orná pôda

106,00

1/4

31,80

7,95

orná pôda

1 229,00

1/4

368,70

92,18

orná pôda

1 202,00

1/4

360,60

90,15

trvalý trávny porast 74,00

1/4

14,80

3,70

trvalý trávny porast 69,00

1/4

13,80

3,45

orná pôda

810,00

1/4

243,00

60,75

orná pôda

835,00

1/4

250,50

62,63

orná pôda

74,00

1/4

22,20

5,55

orná pôda

396,00

1/4

118,80

29,70

orná pôda

467,00

1/4

140,10

35,03

orná pôda

1 779,00

1/4

533,70

133,43

orná pôda

1 587,00

1/4

476,10

119,03

orná pôda

1 535,00

1/4

460,50

115,13

trvalý trávny porast 181,00

1/4

36,20

9,05

orná pôda

1 977,00

1/4

593,10

148,28

orná pôda

1 504,00

1/4

451,20

112,80

orná pôda

617,00

1/4

185,10

46,28

orná pôda

2 540,00

1/4

762,00

190,50

lesný pozemok

7 602,00

1/4

1 520,40

380,10

lesný pozemok

670,00

1/4

134,00

33,50

orná pôda

657,00

1/4

197,10

49,28

orná pôda

285,00

1/4

85,50

21,38

orná pôda

716,00

1/4

214,80

53,70

orná pôda

768,00

1/4

230,40

57,60

orná pôda

1 846,00

1/4

553,80

138,45

orná pôda

1 848,00

1/4

554,40

138,60

orná pôda

642,00

1/4

192,60

48,15

orná pôda

799,00

1/4

239,70

59,93

orná pôda

1 484,00

1/4

445,20

111,30

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
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parc.č.
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parc.č.
parc.č.
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parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
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EKN 5662
Pozemok
EKN 5663
Pozemok
EKN 5848
Pozemok
EKN 5849
Pozemok
EKN 5850
Pozemok
EKN 5851
Pozemok
EKN 6017
Pozemok
EKN 6242/1
Pozemok
EKN 6242/2
Pozemok
EKN 6339/1
Pozemok
EKN 6339/2
Pozemok
EKN 6599/2
Pozemok
EKN 6650
Pozemok
EKN 6651
Pozemok
EKN 6652
Pozemok
EKN 6805/1
Pozemok
EKN 6805/2
Pozemok
EKN 6927
Pozemok
EKN 7079
Pozemok
EKN 7240
Pozemok
EKN 7241/1
Pozemok
EKN 7241/2

Konkurzy a reštrukturalizácie
orná pôda

86,00

1/4

25,80

6,45

trvalý trávny porast 1 314,00

1/4

262,80

65,70

orná pôda

996,00

1/4

298,80

74,70

orná pôda

760,00

1/4

228,00

57,00

orná pôda

277,00

1/4

83,10

20,78

trvalý trávny porast 400,00

1/4

80,00

20,00

trvalý trávny porast 435,00

1/4

87,00

21,75

trvalý trávny porast 764,00

1/4

152,80

38,20

trvalý trávny porast 19,00

1/4

3,80

0,95

trvalý trávny porast 860,00

1/4

172,00

43,00

trvalý trávny porast 400,00

1/4

80,00

20,00

trvalý trávny porast 627,00

1/4

125,40

31,35

orná pôda

1 942,00

1/4

582,60

145,65

orná pôda

980,00

1/4

294,00

73,50

orná pôda

362,00

1/4

108,60

27,15

orná pôda

1 670,00

1/4

501,00

125,25

orná pôda

208,00

1/4

62,40

15,60

orná pôda

1 563,00

1/4

468,90

117,23

orná pôda

2 329,00

1/4

698,70

174,68

orná pôda

2 220,00

1/4

666,00

166,50

orná pôda

1 665,00

1/4

499,50

124,88

orná pôda

375,00

1/4

112,50

28,13
4 942,25

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

5

Pozemok
parc.č.
trvalý trávny porast 8 358,00
254 EKN 2395/57

1/22 1 671,60

75,98
75,98

6

Pozemok
parc.č.
trvalý trávny porast 4 319,00
528 EKN 2395/53

1/18 863,80

47,99
47,99

7

Pozemok
EKN 3148
Pozemok
EKN 3166/4
Pozemok
EKN 3166/5
Pozemok
EKN 3166/6
Pozemok
EKN 3151
Pozemok
EKN 3152
Pozemok
EKN 3153
771 Pozemok
EKN 3154/1
Pozemok
EKN 3154/2
Pozemok

Deň vydania: 12.01.2021
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré

nie

Spišské
Bystré

nie

parc.č.
lesný pozemok
11 786,00
parc.č. zastavaná plocha
a nádvorie
3 108,00
parc.č. zastavaná plocha
a nádvorie
520,00
parc.č. zastavaná plocha
a nádvorie
1 100,00
parc.č.
lesný pozemok
18 321,00
parc.č.
lesný pozemok
4 334,00
parc.č.
lesný pozemok
3 857,00
parc.č.
lesný pozemok
3 401,00
parc.č.
lesný pozemok
1 397,00
parc.č.

0

2 357,20

1,89

Kravany

0

9 324,00

7,48

Kravany

0

1 560,00

1,25

Kravany

0

3 300,00

2,65

Kravany

0

3 664,20

2,94

Kravany

0

866,80

0,70

Kravany

0

771,40

0,62

Kravany

0

680,20

0,55

Kravany

0

279,40

0,22

Kravany

áno

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

295

Obchodný vestník 6/2021
EKN 3155
lesný
Pozemok
parc.č.
EKN 3161
lesný
Pozemok
parc.č.
EKN 3162
lesný
Pozemok
parc.č.
EKN 3165/2
lesný
Pozemok
parc.č.
EKN 3166/101
lesný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

pozemok

6 849,00

0

1 369,80

1,10

Kravany

pozemok

6 276,00

0

1 255,20

1,01

Kravany

pozemok

2 059,00

0

411,80

0,33

Kravany

pozemok

2 214,00
816
795,00

0

442,80

0,36

Kravany

0

163 359,00

131,04
152,12

Kravany

0

3 603,00

2,89

0

312,00

0,25

0

420,00

0,34

0

678,00

0,54

0

144,00

0,12

0

1 026,00

0,82

0

18,00

0,01

0

48,00

0,04

0

1 092,00

0,88

0

1 345,60

1,08

0

273,00

0,22

0

515,40

0,41

0

19 131,00

15,35

0

1 887,00

1,51

0

114,00

0,09

0

780,00

0,63

0

645,00

0,52

0

186,00

0,15

0

4 580,80

3,67

0

432,40

0,35

0

558,40

0,45

0

3 601,60

2,89

0

2 058,00

1,65

0

44 344,80

35,57

0

9 149,80

7,34

0

177,40

0,14

0

294,00

0,24

0

11,20

0,01

0

3 311,20

2,66

pozemok

Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 152/1
a nádvorie
1 201,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 152/2
a nádvorie
104,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1135/3
a nádvorie
140,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1135/4
a nádvorie
226,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1135/5
a nádvorie
48,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1135/8
a nádvorie
342,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1135/10
a nádvorie
6,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 1199/27
a nádvorie
16,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3164
trvalý trávny porast 5 460,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3614/2
trvalý trávny porast 6 728,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/4
a nádvorie
91,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3614/5
trvalý trávny porast 2 577,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/6
a nádvorie
6 377,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/22
a nádvorie
629,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/23
a nádvorie
38,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/24
a nádvorie
260,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/25
a nádvorie
215,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3614/26
a nádvorie
62,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3616
trvalý trávny porast 22 904,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3617/1
trvalý trávny porast 2 162,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3617/2
trvalý trávny porast 2 792,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3618
trvalý trávny porast 18 008,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3628
lesný pozemok
10 290,00
Pozemok
parc.č.
221
CKN 3674/1
lesný pozemok
724,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3674/2
lesný pozemok
45 749,00
Pozemok
parc.č.
CKN 3676/3
lesný pozemok
887,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 3856/1
a nádvorie
98,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4263/2
trvalý trávny porast 56,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4264/1
trvalý trávny porast 16 556,00
Pozemok
parc.č.

Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
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Spišské
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Spišské
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Spišské
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Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské
Bystré
Spišské

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

296

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

CKN 4264/2
lesný pozemok
340,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4264/3
trvalý trávny porast 1 199,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4266/1
lesný pozemok
77 378,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4266/2
lesný pozemok
16 427,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4309/4
lesný pozemok
120,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 4309/5
a nádvorie
24,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4311
trvalý trávny porast 17 898,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4313/1
trvalý trávny porast 1 454,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4314/1
trvalý trávny porast 1 284,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 4314/3
a nádvorie
8,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4314/10
trvalý trávny porast 47,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4315/1
ostatná plocha
6 314,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4316/2
trvalý trávny porast 3 144,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4316/24
trvalý trávny porast 122,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 4316/25
a nádvorie
485,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4317
trvalý trávny porast 964,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4318/1
trvalý trávny porast 8 619,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4318/17
ostatná plocha
750,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4320/1
trvalý trávny porast 14 426,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4321
trvalý trávny porast 1 975,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4322
trvalý trávny porast 326,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4323
vodná plocha
94,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4324
vodná plocha
525,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4325/1
trvalý trávny porast 2 738,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4325/2
trvalý trávny porast 864,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4326
trvalý trávny porast 816,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4348
lesný pozemok
93 782,00
Pozemok
parc.č.
172
CKN 4350/2
lesný pozemok
668,00
Pozemok
parc.č.
190
CKN 4365/2
lesný pozemok
154,00
Pozemok
parc.č.
212
CKN 4365/3
lesný pozemok
759,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4414/2
lesný pozemok
52 234,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 4414/19
a nádvorie
230,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4414/20
lesný pozemok
321,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4414/21
lesný pozemok
30,00
Pozemok
parc.č.
CKN 4583/3
lesný pozemok
560,00

0

68,00

0,05

0

239,80

0,19

0

15 475,60

12,41

0

3 285,40

2,64

0

24,00

0,02

0

4,80

0,00

0

3 579,60

2,87

0

290,80

0,23

0

256,80

0,21

0

24,00

0,02

0

9,40

0,01

0

1 262,80

1,01

0

628,80

0,50

0

24,40

0,02

0

1 455,00

1,17

0

192,80

0,15

0

1 723,80

1,38

0

150,00

0,12

0

2 885,20

2,31

0

395,00

0,32

0

65,20

0,05

0

18,80

0,02

0

105,00

0,08

0

547,60

0,44

0

172,80

0,14

0

163,20

0,13

0

18 756,40

15,05

0

34 533,60

27,70

0

38 030,80

30,51

0

42 551,80

34,13

0

10 446,80

8,38

0

690,00

0,55

0

64,20

0,05

0

6,00

0,00

0

112,00

0,09
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8

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok
parc.č.
CKN 7512/2
lesný pozemok
79 894,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
CKN 7653/3
a nádvorie
65,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
a nádvorie
86,00
2181 EKN 9
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
EKN 10
a nádvorie
38,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1135
trvalý trávny porast 4 849,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1136/1
trvalý trávny porast 5 515,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1137/2
trvalý trávny porast 7 307,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1137/41
trvalý trávny porast 2 653,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1137/42
trvalý trávny porast 358,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1216
trvalý trávny porast 216,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1329/2
trvalý trávny porast 19 596,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1332/2
trvalý trávny porast 1 198,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1439
trvalý trávny porast 15 359,00
Pozemok
parc.č.
EKN 1984/2
trvalý trávny porast 324,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2209
orná pôda
5 738,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2391/1
orná pôda
1 568,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2391/2
orná pôda
1 674,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2392/1
orná pôda
1 919,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2392/2
orná pôda
1 776,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2393/1
orná pôda
1 689,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2393/2
orná pôda
1 991,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2394/1
orná pôda
1 587,00
Pozemok
parc.č.
EKN 2394/2
orná pôda
1 592,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3614
lesný pozemok
2 668,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3615
lesný pozemok
1 631,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3628
lesný pozemok
1 556,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3630
trvalý trávny porast 22 410,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3633
trvalý trávny porast 17 156,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3675/1
lesný pozemok
56 208,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3675/2
lesný pozemok
73 563,00
Pozemok
parc.č.
197
EKN 3676
lesný pozemok
737,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3677
lesný pozemok
12 350,00
Pozemok
parc.č.
EKN 3798
trvalý trávny porast 536,00
Pozemok
parc.č. zastavaná plocha
EKN 3856
a nádvorie
165,00
Pozemok
parc.č.

0

15 978,80

12,82

0

195,00

0,16

0

258,00

0,21

0

114,00

0,09

0

969,80

0,78

0

1 103,00

0,88

0

1 461,40

1,17

0

530,60

0,43

0

71,60

0,06

0

43,20

0,03

0

3 919,20

3,14

0

239,60

0,19

0

3 071,80

2,46

0

64,80

0,05

0

1 721,40

1,38

0

470,40

0,38

0

502,20

0,40

0

575,70

0,46

0

532,80

0,43

0

506,70

0,41

0

597,30

0,48

0

476,10

0,38

0

477,60

0,38

0

533,60

0,43

0

326,20

0,26

0

311,20

0,25

0

4 482,00

3,60

0

3 431,20

2,75

0

11 241,60

9,02

0

14 712,60

11,80

0

39 547,40

31,72

0

2 470,00

1,98

0

107,20

0,09

0

495,00

0,40
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EKN 3857
trvalý trávny porast 904,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4136/1
orná pôda
375,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4143
trvalý trávny porast 467,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4246/1
lesný pozemok
9 141,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4248
lesný pozemok
9 967,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4252
lesný pozemok
14 268,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4306/1
lesný pozemok
2 437,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4306/2
lesný pozemok
2 843,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4309/1
lesný pozemok
14 657,00 0
Pozemok
parc.č.
1
516
EKN 4309/2
lesný pozemok
856,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4310/1
trvalý trávny porast 3 777,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4310/2
trvalý trávny porast 881,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4312
trvalý trávny porast 758,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4326
trvalý trávny porast 198,00
0
Pozemok
parc.č.
324
EKN 4414
lesný pozemok
335,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4488/2
lesný pozemok
1 870,00 0
Pozemok
parc.č.
282
EKN 4501
lesný pozemok
584,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4548
trvalý trávny porast 7 003,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4583/1
trvalý trávny porast 2 441,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4583/201
lesný pozemok
2 904,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 4583/202
trvalý trávny porast 6,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4650
trvalý trávny porast 449,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 4652
lesný pozemok
1 778,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 5759
lesný pozemok
2 343,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 5760
lesný pozemok
1 527,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 6380
orná pôda
1 128,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 7137
trvalý trávny porast 7 557,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 7143/1
trvalý trávny porast 121,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 7143/2
trvalý trávny porast 13 598,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 7143/201
trvalý trávny porast 103,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 7143/202
trvalý trávny porast 858,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 7143/203
trvalý trávny porast 884,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 7154/1
trvalý trávny porast 1 523,00 0
Pozemok
parc.č.
EKN 7544/17
trvalý trávny porast 922,00
0
Pozemok
parc.č.
EKN 7630
trvalý trávny porast 596,00
0

180,80

0,15

112,50

0,09

93,40

0,07

1 828,20

1,47

1 993,40

1,60

2 853,60

2,29

487,40

0,39

568,60

0,46

2 931,40

2,35

303 371,20

243,35

755,40

0,61

176,20

0,14

151,60

0,12

39,60

0,03

64 867,00

52,03

374,00

0,30

56 516,80

45,33

1 400,60

1,12

488,20

0,39

580,80

0,47

1,20

0,00

89,80

0,07

355,60

0,29

468,60

0,38

305,40

0,24

338,40

0,27

1 511,40

1,21

24,20

0,02

2 719,60

2,18

20,60

0,02

171,60

0,14

176,80

0,14

304,60

0,24

184,40

0,15

119,20

0,10
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671,45

Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA – KONKURZ 2OdK/334/2019, 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 nebudú
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 / obchodný názov záujemcu,
bydlisko / sídlo / miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) / IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
pokiaľ je záujemcom 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 overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
pokiaľ je záujemcom 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 samostatne uvedená pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca
záujem a celková 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.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich. Súpisové položky
číslo 7 a 8 je možné speňažiť iba spoločne a to z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré sú súčasťou spoločnej
nehnuteľnosti
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.
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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:

23342019

Správa pre prijímateľa:

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
kola 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

K001388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Ivan Ján, nar. 18.7.1950, bytom 036 01 Martin, oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, Vajnorská 100/A,
Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy
706,08 EUR. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
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K001389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Staš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/115/2020 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/115/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marian Staš, nar.: 09.06.1971, trvale bytom
Krásno nad Kysucou 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou, adresa na doručovanie: Kysucký Lieskovec 67,
023 34 Kysucký Lieskovec týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K001390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janáková Lívia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 2045 / 11, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/162/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 16.09.2020, sp. zn. 3OdK/162/2020 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
dlžníka – Lívia Janáková, nar. 21.07.1983, trvale bytom: Ľudovíta Štúra 2045/11, 026 01 Dolný Kubín (ďalej ako
“dlžník”), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom
kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 182/2020 dňa 22.09.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

302

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lívia Janáková, nar. 21.07.1983, trvale
bytom: Ľudovíta Štúra 2045/11, 026 01 Dolný Kubín zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K001391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fujdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10693/15, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 652 666
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Jana Fujdová, nar. 02.06.1966, bytom: Kernova 10693/15, 036 01
Martin, do 08.06.2005 podnikajúca pod obchodným menom: Jana Fujdová, s miestom podnikania:
Hvizdákova 9/54, 036 01 Martin, IČO: 32 652 666, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu, boli dňa 05.01.2021 doručené do kancelárie správcu prihlášky pohľadávok veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
·
·
·
·
·
·
·

s por.
s por.
s por.
s por.
s por.
s por.
s por.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6
7

v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej

výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške

771,16 Eur,
749,21 Eur,
198,70 Eur,
811,08 Eur,
1.847,48 Eur,
532,66 Eur,
99,61 Eur.

Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Žiline, dňa 07.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca
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K001392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Majko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/172/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/172/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Andrea Buricová, sídlo kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín , správca konkurznej
podstaty úpadcu: Pavol Majko, bytom Hviezdoslavova 859/30, 038 53 Turany, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty. V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou
správcovského spisu č. 7OdK/172/2017 a je možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na
tel. č., 041/5665888, v úradných hodinách sídle správcu.
V Dolnom Kubíne, dňa 07. 01. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K001393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný val 12/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/13/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/13/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Ján Sabol, nar. 29.06.1961, trvale bytom
Horný val 12/25, 010 01 Žilina, do 04.09.2013 podnikajúci pod obchodným menom Ján Sobol, s miestom
podnikania Sídlisko II. 1219/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 33 276 862 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 § 167l ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č.
7/2005 Z.z. v platnom znení bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu doručená
do kancelárie správkyne prihláška veriteľa :
·

Východoslovenská energetika a.s., ul. Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 – prihláška
v celkovej sume 1.704,15 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K001394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cifra Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/82/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/82/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Maián Cifra, nar. 19.10.1980, bytom 036 01 Martin, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01
Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K001395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 0, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/193/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Dana Ivanková, nar. 04.05.1969, trvale bytom: obec Nesluša,
023 41 Nesluša, korešpondenčná adresa: Revolučná 2821/25, 024 04 Kysucké Nové Mesto, týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania
pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 1OdK/193/2020, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s.,
číslo účtu: 2920889358/1100 (IBAN:SK8511000000002920889358). Do poznámky uveďte číslo konkurzného
konania.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 0, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/193/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Dana Ivanková, nar. 04.05.1969, trvale bytom: obec Nesluša, 023
41 Nesluša, korešpondenčná adresa: Revolučná 2821/25, 024 04 Kysucké Nové Mesto, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.: 1OdK/193/2020, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pivovarská
1058/7, 010 01 Žilina, v úradných hodinách Po-Pia od 9:00-11:30 hod a 12:00-15:30 hod. K nahliadnutiu sa
vopred objednajte mailom na adrese office@sufakova.sk alebo telefonicky na čísle 0910 583 593.
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.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K001397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 0, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/193/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/193/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Dana Ivanková, nar.
04.05.1969, trvale bytom: obec Nesluša, 023 41 Nesluša, korešpondenčná adresa: Revolučná 2821/25, 024
04 Kysucké Nové Mesto, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k.: 1OdK/193/2020, zo dňa
21.12.2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu dňa 29.12.2020.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee
of the debtor: Dana Ivanková, date of birth.: 04.05.1969, resid: obec Nesluša, 023 41 Nesluša,
correspondence address: Revolučná 2821/25, 024 04 Kysucké Nové Mesto, our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 1OdK/193/2020 dated on 21.12.2020 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate dated on 29.12.2020.
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 u správcu na adrese: Mgr.
Miroslava Šufáková, správca so sídlom: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring 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 procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address, Mgr. Miroslava Šufáková,
with registered office: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the
habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 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.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca, trustee
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K001398
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:
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 Ján Hanec, nar. 02.05.1991, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa:
Petzvalova 3369/17, 010 15 Žilina, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka,
za najvyššie ponúknutú cenu:

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 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAHanec - 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;
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2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 02051991. 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

K001399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Gajdošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3644 / 65, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/546/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/546/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Miroslava Gajdošová, nar. 18. 02. 1980, trvale bytom Majerská cesta 3644/65, 974 01
Banská Bystrica, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00
hod. v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom
nahlásení na tel. č. 0915 959 993 alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 16.12.2020

K001400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Miroslava Gajdošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3644 / 65, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/546/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/546/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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V konkurznej veci dlžníka - Miroslava Gajdošová, nar. 18. 02. 1980, trvale bytom Majerská cesta 3644/65, 974
01 Banská Bystrica, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s
§ 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra
banke a.s., č. ú.: SK76 1100 0000 0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
v Banskej Bystrici dňa 16.12.2020

K001401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízerová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5472/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1990
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/510/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/510/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Vladimíra Fízerová, nar. 18.12.1990, trvale bytom Uľanská
cesta 5472/1, 974 01 Banská Bystrica, 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 SA KONKURZ VYHLÁSENÝ
NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do
konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení
konkurzu v Obchodnom vestníku sa KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA ZRUŠUJE.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. 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.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K001402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Zsírosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/578/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/578/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: Margita Zsírosová, nar. 01. 03. 1991, trvale bytom K.
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Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00
hod a od 13:00 hod do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bb@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K001403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Zsírosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/578/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/578/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku
úpadcu Margita Zsírosová, nar. 01. 03. 1991, trvale bytom K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota, v
súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania za účelom popretia pohľadávok.
Bankový účet: SK91 1100 0000 0029 4106 6705 / BIC : TATRSKBX
Variabilný symbol v zložení: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a číslo konania
Výška preddavku: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je v súlade s § 32 ods. 19)
ZoKR 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.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K001404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohuš Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1610/38, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1989
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/402/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/402/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Bohuš Bartoš, trvale bytom Do Doliny 1610/38,
976 52 Čierny Balog, dátum narodenia 09.09.1989 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje nasledovnú zmenu súpisu všeobecnej konkurznej podstaty
v konkurze vedenom na majetok Dlžníka.
Správca zo súpisu všeobecnej vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej
podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.
Číslo Druh
Identifikácia majetku
zložky majetku

1.

2.

Deň
Spoluvlastnícky Stav
Súpisová
zapísania
podiel Dlžníka majetku hodnota
majetku

Automobil FIAT UNO,
hnuteľná ev. č. BR 566BB, VIN:
1/1
vec
ZFA14600006308683,
rok výroby 1986

hnuteľná
Škoda Octavia
vec

1/1

neznámy 0,00 €

neznámy 0,00 €

Dôvod
zapísania
majetku
Zápis
v evidencií
29.11.2020
motorových
vozidiel

Deň
vylúčenia
majetku

Dôvod
majetku

vylúčenia

Súpisová
zložka
05.01.2021 majetku
nie
je
speňažiteľná.

Podľa ust. § 167k
ods. 1 a nasl. ZoKR
majetok nepodlieha
konkurzu a nie je
Uvedenie
súčasťou konkurznej
dlžníkom
podstaty
až
do
29.11.2020 v rámci
05.01.2021 okamihu prihlásenia
poskytnutia
majetkom
súčinnosti
zabezpečenej
pohľadávky
prednostným
zabezpečeným
veriteľom.

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 1 zo súpisu
Správca nemá za preukázané, že majetok existuje. Ak by aj majetok existoval, správcovi nie je známy jeho stav
ani miesto, kde sa nachádza, osoby povinné poskytnúť správcovi pri šetrení súčinnosť nemajú o stave a mieste,
kde sa majetok nachádza, informácie, resp. podľa vyjadrení osôb povinných poskytnúť správcovi informácie je
majetok fakticky zošrotovaný. Súpisová zložka majetku z uvedeného dôvodu nie je speňažiteľná v dôsledku čoho
ju správca zo súpisu vylučuje.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 2 zo súpisu
Správcovi bolo preukázané, že dlžník nie je evidovaný ako vlastník alebo spoluvlastník majetku. Majetok je
evidovaný ako vlastníctvo leasingovej spoločnosti, ktorá si v právnom postavení prednostného zabezpečeného
veriteľa do dňa vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty neprihlásila svoju zabezpečenú pohľadávku, v
dôsledku čoho podľa ust. § 167k ods. 1 a nasl. ZoKR majetok nepodlieha konkurzu a nie je súčasťou konkurznej
podstaty až do okamihu prihlásenia majetkom zabezpečenej pohľadávky prednostným zabezpečeným veriteľom.
V dôsledku uvedeného správca súpisovú zložku zo súpisu vylučuje.
Aktuálny stav súpisu
Po vyššie uvedených zmenách nie sú v súpise všeobecnej podstaty zapísané žiadne súpisové zložky majetku.
Poučenie a výzva
Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná 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.
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 05.01.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Bohuš Bartoš
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K001405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1073/17, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1981
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/475/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/475/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš, trvale bytom Tehelná 1073/17,
976 13 Slovenská Ľupča, dátum narodenia 11.05.1981 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty
konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.
Číslo Druh
Identifikácia majetku
zložky majetku

1.

Spoluvlastnícky Stav
podiel Dlžníka
majetku

HYUNDAI ACCENT, ev. č.
BB
155
DH,
VIN:
hnuteľná KMHVA21LPTU170480, rok
1/1
vec
výroby 1996, druh karosérie
AB hatchback 5 dv., zelená
metalíza

Deň
Súpisová
zapísania
hodnota
majetku

Faktický
stav:
neznámy;
právny stav:
0,00 €
dočasne
vyradené
z cestnej
premávky

Dôvod
zapísania
majetku

Uvedenie
v súčinnosti
poskytnutej
05.01.2020 orgánom
evidencie
motorových
vozidiel.

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia
majetku majetku

-

-

Poučenie a výzva
Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná 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 šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 05.01.2020.
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Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K001406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1997
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/572/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/572/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová, trvale bytom Cintorínska 429/13,
962 12 Detva, dátum narodenia 19.05.1997 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v spojení s ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„Kancelársky poriadok“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty, ktorým to
umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu k vyššie uvedenej sp. zn. správcu
na adrese sídla Správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej
adrese office@wak.sk.
Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 5 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho
poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „Vyhláška“) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im
Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V Banskej Bystrici, dňa 05.01.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár
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K001407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1997
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/572/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/572/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie o insolvenčnom konaní a výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Notice of insolvency proceedings and invitation to foreign creditors to lodge claims
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová, trvale bytom Cintorínska 429/13,
962 12 Detva, dátum narodenia 19.05.1997 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj len ako „Nariadenie“)
oznamuje, že Okresný súd Banská Bystrica Uznesením zo dňa 21.12.2020, ktoré bolo doručované publikáciou
v Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka.
Witt&Kleim Renewals k.s., seated Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, company ID 52 767 159 (hereinafter
referred to only as the „Trustee“) appointed as the bankruptcy trustee of the debtor Anna Oláhová,
permanently residing Cintorínska 429/13, 962 12 Detva, Slovak republic, date of birth 19.05.1997
(hereinafter referred to only as the “Debtor”) herewith notify in accordance with the Regulation (EU) 2015/848
of the European Parliament and of the Council of 20 may 2015 on insolvency proceedings (hereinafter
referred to only as the “Regulation”), that Okresný súd Banská Bystrica (District Court) declared bankruptcy
of Debtor with resolution on 21.12.2020, that was published in Business Journal No. 250/2020 on
30.12.2020.
Veritelia Dlžníka sú v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„ZoKR“) oprávnení prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi do konkurzu na majetok Dlžníka, a to
v základnej prihlasovacej lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu písomne
v jednom rovnopise u Správcu na adrese Witt&Kleim Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika alebo elektronicky do dátovej schránky Správcu prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
The creditors of the Debtor have right according to the prov. § 167l in connection with the prov. § 28 and
following of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred to
only as the „BRA“) to lodge their claims in a basic time period of fourtyfive (45) days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the Trustee to the address: Witt&Kleim
Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic or or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic formular; the Electronic submission with its attachments
must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum according to the prov. § 167l sec 3 BRA.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti stanovené v ust. § 28
a nasl. ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 nasl. ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
adrese
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Základnými náležitosťami
prihlášky podľa ust. § 29 ods. 1 ZoKR 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.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements laid in the
prov. § 28 and following BRA, otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website at the address
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application according to the prov. § 29 sec. 1 BRA 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.
Podľa ust. § 29 ods. 2 ZoKR pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
According to the prov. § 29 sec. 2 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.
Podľa ust. § 29 ods. 4 ZoKR sa celková suma pohľadávky v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
According to the prov. § 29 sec. 4 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.
Podľa ust. § 29 ods. 5 ZoKR sa pohľadávka 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.
According to the prov. § 29 sec. 5 BRA the claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia.
Podľa ust. § 29 ods. 6 ZoKR sa k prihláške 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.
According to the prov. § 29 sec. 6 BRA to the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he
accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts
the claim in the accountancy.
Podľa ust. § 29 ods. 8 ZoKR je veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, 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.
According to the prov. § 29 sec. 8 BRA the creditor, who does not have the residence or seat or affiliation
of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in
the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal.
Podľa ust. § 28 ods. 6 ZoKR má doručenie prihlášky správcovi pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
According to the prov. § 28 sec. 6 BRA the delivery of the application to the trustee has for the course of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the
court.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZoKR je zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 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.
According to the prov. § 167l sec. 1 BRA a secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the
creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is
earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan
Podľa ust. § 167l ods. 2 ZoKR sa prihlásiť 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.
According to the prov. § 167l sec. 2 BRA a creditor who has a claim against another person as a debtor
may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be
satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing
his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is
likely to be satisfied by the assets secured by him.
Podľa ust. § 30 ods. 1 ZoKR 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.
According to the prov. § 30 sec. 1 BRA the trustee submits without vain delay after the expiration of the
basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he
thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a
resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The
resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons.
Podľa ust. § 30 ods. 2 ZoKR podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the prov. § 30 sec. 2 BRA the submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended.
Podľa ust. § 197 ods. 6 v kontexte ust. § 196 ZoKR a v spojení s ust. § 52 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „CSP“) má účastník konkurzného konania 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.
According to the prov. § 197 sec. 6 BRA in context of the prov. § 196 BRA and in connection with prov. §
52 and following of the Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Settlement as amended (hereinafter referred to
only as the “CDS”) A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge
hearing the case and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case,
the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The
deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated objections for the same
reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning only the
circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards.
Podľa ust. § 52 ods. 2 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
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nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
According to the prov. § 52 sec. 2 CDS in the objection of bias, apart from the general requirements of
filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the
reason for the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is
admissible, can not join without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first
sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the supreme court.
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.
This notice and invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the article 54 of the Regulation.
V Banskej Bystrici, dňa 05.01.2020. / In Banská Bystrica, on 05 January 2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / bankruptcy trustee of the debtor Anna Oláhová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár / general partner

K001408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1997
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/572/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/572/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová, trvale bytom Cintorínska 429/13,
962 12 Detva, dátum narodenia 19.05.1997 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167l ods. 5 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) za primeraného použitia ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a v zmysle ust. § 32
ods. 21 prvá veta ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok je možné zložiť na bankový účet IBAN: SK39 1100 0000 0029 4308 1167
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý skladá kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Poučenie
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Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku (ust. § 32 ods. 3 v spojení
s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive (ust. § 32 ods. 7 písm. a) v spojení s ust. § 167l
ods. 5 ZoKR).
Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu (ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy
konania (ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 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 € a
najviac 10 000 € (ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok (ust. § 32
ods. 21 druhá a nasl. vety v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (ust. § 167l ods. 5 prvá veta ZoKR).
Popretie pohľadávky musí byť vždy zdôvodnené, pričom pri popretí výšky musí byť uvedená suma, ktorá sa
popiera, pri popretí poradia musí byť uvedené poradie, ktoré sa uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva musí
byť uvedený 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. (ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. §
167l ods. 5 ZoKR).
V Banskej Bystrici, dňa 05.01.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K001409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Dlžník :
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Michal Oláh, nar. 19.09.1992, trvale bytom: Cintorínska 13, 962 12 Detva
sp. zn. spr. 5OdK/504/2020 S1337

1. Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok podliehajúci konkurzu
Osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER, typ 23/1V5/2, diesel
evidenčné číslo : DT 628BL
VIN: VF7231V5215668241
rok výroby : 1998
výkon motora: 63kW
obsah motora : 2446 cm3
preovodovka : MT/5
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : opotrebované
Súpisová hodnota 700,- EUR
Dátum zapísania : 28.12.2020.

K001410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavárenská 468 / 12, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1981
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/473/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/473/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Alexander Kováč, nar. 08.04.1981, trvale bytom
Plavárenská 468/2, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Kováč, 129 Horné
Semerovce, 935 84 Horné Semerovce, IČO: 43190413, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania
vyhláseného podľa § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“), v ktorom sa speňažoval hnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 235/2020 dňa 07.12.2020, pod por. č. 1.
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami speňažovania zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020.
V stanovenej lehote správca obdržal 1 ponuku od záujemcu: Lukáš Lengyel, ktorý za speňažovaný majetok
ponúkol kúpnu cenu vo výške 100,- EUR.
Správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania nasledovne:
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Víťazom ponukového konania je Lukáš Lengyel, ktorý ponúkol najvyššiu sumu. S víťazom ponukového
konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
POUČENIE:
Ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K001411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Jantačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janovce 379, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1981
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/484/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/484/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Marcela Jantačová, nar. 01.09.1981, trvale bytom 379 Janovce, 980 01 Rimavské Janovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Marcela Jantačová, 379 Janovce, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 43104266, č. k.
4OdK/484/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR")
zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1557, k.ú. Rimavské Janovce, obec Rimavské Janovce, okres Rimavské
Janovce:
Stavby:
rodinný dom, súpisné číslo 379, na parcele č. 2051/1 spoluvlastnícky podiel 1/98
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Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 1754.
Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 1557, okres Rimavské Janovce, obec Rimavské Janovce, k. ú.
Rimavské Janovce. Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na dané nehnuteľnosti nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia v zmysle § 166d ZKR.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Správca týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov na
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že niektorý veriteľ má záujem o vypracovanie znaleckého posudku,
môže zložiť preddavok na úhradu znaleckého posudku vo výške 300,- Eur na účet č.
SK2209000000005115205367, VS: 4842020, poznámka: "preddavok na ZP" v lehote do 10 dní od zverejnenia
súpisu.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 05.01.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167j ods. 1 ZKR
RESKON, k.s. - správca konkurznej podstaty

K001412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gábrišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/91, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1996
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/525/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/525/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RESKON, k.s., správca dlžníka Katarína Gábrišová, nar. 25.11.1996, trvale bytom Štúrova 839/31, 962 21 Detva,
č. k. 2OdK/525/2020 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je:
IBAN: SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a v správe pre prijímateľa uveďte – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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RESKON, k.s. – správca

K001413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 4OdK/74/2020
ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Božena Kováčová, trvale bytom Dvorníky 69, 962 68 Hontianske Tesáre
(ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 31.12.2020 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K001414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurás Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Osada 356 / 50, 991 11 Balog nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
4OdK/123/2020 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Jozef Ďurás, trvale bytom Nová Osada 356/50, 991 11
Balog (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 31.12.2020 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca
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K001415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurás Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Osada 356 / 50, 991 11 Balog nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2020
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/123/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Jozef Ďurás, trvale bytom Nová Osada 356/50, 991 11 Balog nad Ipľom (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
Jozef Ďurás, trvale bytom Nová Osada 356/50, 991 11 Balog nad Ipľom (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Debsol, k.s.
správca

K001416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bibová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 292, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/464/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/464/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka - Jana Bibová, nar. 26.06.1981, trvale bytom 292 Sielnica, 962 31 Sielnica, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/464/2020, týmto oznamujem, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii končí.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
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K001417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Šišmišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 473/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/430/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/430/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka - Barbora Šišmišová, nar. 04.08.1990, bytom Dr. Janského 473/17, 965 01 Žiar nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Barbora Šišmišová, s miestom podnikania Rybničná ulica
244/28, 962 61 Babiná IČO: 45 393 974, týmto oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v
dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K001418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Štefanka, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Štefanka, s miestom
podnikania Pitelová 221, 966 11 Pitelová, IČO: 41
520 467
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 221, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/15/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/15/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Jozef Štefanka, nar. 16.12.1963, bytom Pitelová 221, 966 11 Pitelová, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Štefanka, s miestom podnikania Pitelová 221, 966 11 Pitelová, IČO: 41
520 467, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/15/2020, bolo v OV č.
195/2020 zo dňa 09.10.2020 pod K073996 správcom zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Výsledok 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bol zverejnený v OV č.
141/2020 dňa 23.07.2020 pod K057257.

Správca konkurznej podstaty, po zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že nie je možné zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
nakoľko náklady konkurzného konania prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
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Nakoľko správca konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v
zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef
Štefanka, nar. 16.12.1963, bytom Pitelová 221, 966 11 Pitelová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Štefanka, s miestom podnikania Pitelová 221, 966 11 Pitelová, IČO: 41 520 467, sa končí, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Dulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 247, 821 04 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/904/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/904/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Erika Dulajová, nar. 17.11.1969, trvale bytom Muráň 247, 049 01 Muráň, na
korešpondenčnej adrese Hotely Plus, Bulharská 72, 821 04 Bratislava, ktoré konanie je vedené na Okresnom
súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/904/2019, týmto podľa ust. § 167j ods. 1 ZKR, týmto správca podľa §
167u ZKR zverejňuje oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynárová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 564/13 564/13, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1972
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
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správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
2OdK/324/2020 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Angelika Mlynárová, trvale bytom Jilemnického 564/13,
965 01 Žiar nad Hronom (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 31.12.2020 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K001421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynárová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 564/13, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1972
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2020
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. 2OdK/324/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Angelika Mlynárová, trvale bytom Jilemnického 564/13, 965 01 Žiar nad Hronom (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
Angelika Mlynárová, trvale bytom Jilemnického 564/13, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K001422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Gustáv, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1964
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Ing. Gustáv Bučko, nar. 30.09.1964, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00
hod. do 15.00 hod (obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: rhavlat@hotmail.com, alebo na čísle mobilného telefónu:
00421 911 682 233.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K001423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Gustáv, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1964
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Ing. Gustáv Bučko, nar. 30.09.1964, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, 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 vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 77231000. Preddavok možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K001424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Gustáv, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1964
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ing. Gustáv
Bučko, nar. 30.09.1964, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, ďalej len
„úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/550/2020 zo dňa
16.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as Ing.
Gustáv Bučko, born 30.09.1964, domicil Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, hereinafter
only, the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
5OdK/550/2020, date of December 16th 2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
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 in The Commercial Journal No. 246/2020 on
December 22nd 2020. Bankruptcy was declared on December 23rd 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuralizationActasamended (hereinafteronly „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.
Thebankruptcybegins
by
declaringthebankruptcy.
Thebankruptcyisconsideredasdeclared
by
publishingtheresolution on declaringthebankruptcy in theCommercial report, wherebyasthedayofpublishing
(delivery) ofthejudicialdecisionthedayfollowingthedayafterthepublishingofthejudicialdecision in theCommercial
report shallbeconsidered. Thedebtorbecomesthebankruptafterdeclaringthebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connectionwiththeprovision § 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. Theclaimshallbealleged by applicationform (§ 28 sec. 1 BRA). Duringthebankruptcy, claimslisted in § 166a)
Letters a), b) a c) BRA, claimswhichalreadyhavebeenapplied in court, executableclaims and claimswhich are
enforced
by
executionofinjunction
or
by
executionitself
are
applied
by
applicationform.
Wipingoutintactclaimsduringbankruptcyispossible by applyingofapplicationformaswell.
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. Securedcreditorofhousingloanisentitled to register onlyifthehousingloanclaimisalreadyfullypayable
ifsecuredcreditor, whosesecuritylawislistedhigher in order, had registered.

or

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. Anyonewhocouldrequest to wipeassetsoftheinventoryofproperty or wholeasedanasset to thedebtor in Exchange
foragreedwageforfixedperiodwithanintentionof transferringthehiredasset´sownership to thedebtorcanapplyhisrights
by
applicationformwithpointing
on
a reserveownershipduringthebankruptcy.
Thiscreditors
are
entrustinginsolvencyadministrator to catalo and selltheassetswithreserveownership by applicationform.
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Provisionsestablishingthe status ofsecuredcreditors are accordinglyapplied to thesecreditors ( § 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 thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt, ifitisassured by thesecurityrightreferring to thepropertyofthebankrupt. Suchcreditorcanbesatisfied in
thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty, whichensureshisclaim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – MS Insolvency, k.s., so sídlom 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 28, 974 87 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. Theapplicationformshallbesubmitted in onecounterpart to thetrustee - MS Insolvency, k.s., offices Trhová
992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic,wherebyitmustbedelivered to thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin
45 daysfromdeclaringthebankruptcy or electronically to hisonlinemailboxusingappropriateapplicationform.
Theelectronicfilling and itssupplementshave to besigned by thequalifiedelectronicsignatureof person whitchis
authorizedforsubmissionofelectronicfilling. In one counterpartdeliversthecreditortheapplication to thecourt Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA).
Thebeginningoftheperiodforregistrationoftheclaims
to
thebankruptcyshallbeconsideredthedayfollowingthepublishingoftheresolution
on
declaringthebankruptcy
in
theCommercial report (§ 199 sec. 9 secondsentence 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. Ifthe creditordeliverstheapplicationlater to thetrustee , theapplication shallbe takenintoconsideration, butthe
creditor cannot exercise theright to vote . Theright to proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfied
onlyfromthegainsputintothe
Schedule
from
thegeneralproperty
,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theCommercial
report
afterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theregistrationofsuchclaimintothe
list
oftheclaimspublishesthetrustee
in
theCommercial
report
withstatingthecreditor and theregisteredsum (§ 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.
Thedeliveryoftheapplication
to
thetrustee
has
forthecourseoftheperiodoflimitation
theterminationofrightthesamelegaleffectsasenforcementofright by thecourt (§ 28 sec. 6 BRA).

and

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. Theapplicationmustbesubmitted on a pre-printedform / theregistrationformcanbefound on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a
restrukturalizacia.aspxwww.justice.
gov.sk
and
mustincludebasicrequirements; otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication
are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and residence or name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
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orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, 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. Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright (§ 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.
Thetotalsumoftheclaimshallbedivided
in
theapplication
in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided in theapplicationaccording to thelegalreasonoftheestablishment (§ 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. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee
by theconversionaccording to theexchange rate determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by
theEuropeanCentral Bank or National Bank of Slovakia. Iftheclaimis
alleged in currency ,
whosereferenceexchange rate isnotstated or published by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of
Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by the truste 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 theclaimshallbeattachedthedocuments, which prove thestatedfacts. Thecreditor, whoisthe accountingunit ,
determines in theapplication a statement , ifheaccounts theclaim in theaccountancy , in whichextent , or
possiblereasons , whyhe does notaccountstheclaim in theaccountancy (§ 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. Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak Republic, isobliged
to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak Republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly by
publishingthem in theCommercial 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. Thesubmission, by whichtheclaimwasalleged, whichwillbealleged in thebankruptcy by anapplication,
cannotbecorrected 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. Thisnoticerefers to thecreditorswhohavetheir domicile or registeredseat in other EU member state than in the
Slovak Republicaccording to theDirectionoftheEuropeanCouncil No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
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17. The truste simultaneouslywouldlike to point out to thecreditorstheArticlesoftheCouncil regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.

MS Insolvency, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt, Mgr. Ing. Marek Šimončič

K001425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hugyár Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemer 133, 982 01 Gemer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/568/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/568/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka: Attila Hugyár,
nar. 29.06.1976, bytom Gemer 133, 982 01 Gemer, týmto podaním oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K001426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1972
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/461/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/461/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Dušan Cicko, nar. 15.2.1972, trvale bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „dlžník“) zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností,
potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené
v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
MS Insolvency, k. s., správca Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

332

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

K001427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Horeličan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chabanecká 5190/3, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/568/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/568/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Anton Horeličan, nar.
11.04.1974, bytom Chabanecká 5190/3, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Anton Horeličan, s miestom podnikania Chabanecká 5190/3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 455 490, sp. zn.:
5OdK/568/2020, zo dňa 22.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Anton Horeličan, date of birth 11.04.1974, residency at Chabanecká 5190/3, 974 11 Banská
Bystrica, bussiness name Anton Horeličan, bussiness place Chabanecká 5190/3, 974 11 Banská Bystrica,
ID number: 45 455 490, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/568/2020 dated on 22th of December 2020, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 251/2020 dňa
31.12.2020. Dňom 01.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 251/2020 on
31th of December 2020. Bankruptcy was declared on 01th of December 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
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permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 02.01.2021.
The date 02th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, trustee

K001428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Freisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 48, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1252/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.11.2019, ako aj vyjadrenia dlžníka v rámci súčinnosti zo dňa
28.02.2020 a šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k.
2OdK/1252/2019 na majetok dlžníka František Freisler, nar. 10.03.1971, trvale bytom Kosorín 48, 966 24 Kosorín
sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 2OdK/1252/2019 na dlžníka František Freisler, nar. 10.03.1971, trvale
bytom Kosorín 48, 966 24 Kosorín zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajchman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prachatická 2466 / 2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1948
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/471/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/471/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
2OdK/471/2020, ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Ing. Dušan Rajchman, trvale bytom Prachatická 2466/2,
960 01 Zvolen (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 5.1.2021 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K001430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajchman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prachatická 2466 / 2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1948
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/471/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/471/2020
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. 2OdK/471/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Ing. Dušan Rajchman, trvale bytom Prachatická 2466/2, 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
Ing. Dušan Rajchman, trvale bytom Prachatická 2466/2, 960 01 Zvolen (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K001431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palian Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M.Šoltésovej 1574/15, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/436/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/436/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Milan Palian, nar. 19. 03. 1987, trvale bytom E.M.
Šoltésovej 15/1574, 960 01 Zvolen,
zverejňuje v zmysle § 167l ods. 3) ZKR zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
1 – Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 04.07.2018 z pôvodného veriteľa Slovak Telekom, a.s. na súčasného
veriteľa – istina 181,24 €, úroky 19,59 €, celková suma 200,83 €.
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská č. 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692.

Rimavská Sobota, 05.01.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K001432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Horn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špania Dolina 213, 974 01 Špania Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Martin Horn, nar. 24.09.1979, bytom Špania Dolina 213, 974 01 Špania Dolina vedené na OS Banská
Bystrica pod č. konania 5OdK/385/2020 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K001433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WMT Hnúšťa, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 785 498
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2/6/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka WMT Hnúšťa s.r.o, Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa IČO: 51 785 498 týmto v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka veriteľa
HSH Chemie SK s.r.o, Sartorisova 11, Bratislava vo výške 482,42 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K001434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8333 / 12, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/653/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/653/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka: Dušan
Kováč, nar. 26. 07. 1978, trvale bytom Mojmírova 8333/12, 960 01 Zvolen, obchodné meno Dušan Kováč,
s miestom podnikania Mojmírova 8333/12, 960 01 Zvolen, IČO: 50 315 315, týmto podaním oznamuje v zmysle
ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K001435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jablonská Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1419 / 41, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1968
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/502/2020 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/502/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Jaroslava Jablonská, nar. 02.07.1968, trvale bytom Okružná 1419/41, 979 01 Rimavská
Sobota, prechodne bytom: Družstevná 27/118, 980 02 Jesenské, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslava
Jablonská, L. Svobodu 1741/22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:37303783 som postupom podľa § 166i ods. 1
ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 05.01.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz
Pivovary Lobkowicz

SK,
SK,
SK,
SK,
SK,
SK,
SK,

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

IČO
50 732 650
50 732 650
50 732 650
50 732 650
50 732 650
50 732 650
50 732 650

Ulica
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova

Číslo
11
11
11
11
11
11
11

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ
811 02
811 02
811 02
811 02
811 02
811 02
811 02

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
20 262,58 EUR
11 686,47 EUR
6 420,99 EUR
6 420,99 EUR
13 648,15 EUR
10 748,38 EUR
12 993,38 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K001437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 10/F, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1117/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1117/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Richard Jamnický, nar. 03. 05. 1979, trvale bytom Komenského
14483/10 F, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Richard Jamnický, s miestom podnikania
Komenského 10 F, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37757121, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti RNR s.r.o., IČO: 50 684 728, so sídlom Komenského
14483/10F, 974 01 Banská Bystrica, súpisová hodnota 5000 eur

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

K001438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 835/60, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/225/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Juraj
Berky, dátum narodenia 27.09.1991, trvale bytom Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská republika,
podnikajúci pod obchodným menom Juraj Berky, s miestom podnikania Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská
republika, IČO: 52 240 550 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Popis: Motorové vozidlo značky CITROEN XSARA PICASSO (CH6FZ/./.), evidenčné číslo PT922BC, VIN:
VF7CH6FZB38772969, farba: modrá metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 1300,00 EUR

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky DAEWOO NEXIA (TF19Y/-/-), evidenčné číslo DT455BJ, VIN:
KLATF19Y1TC226888, farba: červená metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v
premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 250,00 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 zo dňa 20.10.2020). Správca pre
úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/225/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „42252020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
JUDr. Matúš Boľoš - správca

K001439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sľuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 98101 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/917/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/917/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.10.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 205/2019 dňa 23.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Peter Sľuka, nar. 11.06.1980, trvale
bytom 1.mája 907, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: Rovné 5, 982 67 Rovné (ďalej len „Úpadca“) a do
funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom
kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167 h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 2OdK/917/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 16.10.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 205/2019 dňa
23.10.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Dováľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/494/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/494/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO:
34 680 012, č. k. 5OdK/494/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že ku dňu 07.01.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K001441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Roľková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 11, 974 04 Banská Bystyrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/549/2020 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/549/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

v
JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Jana Roľková, nar. 11.05.1973, bytom Tulská 11, 974 04 Banská
Bystrica, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/549/2020, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca
vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej
dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až
piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo
elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com

Vo Zvolene, dňa 04. 01.2021

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Roľková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 11, 974 04 Banská Bystyrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/549/2020 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/549/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka: Jana Roľková, nar. 11.05.1973, bytom
Tulská 11, 974 04 Banská Bystrica, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.
5OdK/549 /2020, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom
znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, 04. 01. 2021.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K001443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Hudec Michal, podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Hudec, s miestom podnikania: 172 Panické
Dravce, 985 32 Panické Dravce, IČO: 44260016
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/344/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/344/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Michal Hudec, nar. 28.02.1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Panické
Dravce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Hudec, s miestom podnikania: 172 Panické Dravce, 985 32
Panické Dravce, IČO: 44260016, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
4OdK/344/2020, týmto podľa ust. § 167j ods. 1 ZKR, týmto správca podľa § 167u ZKR oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Biely,podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Biely, s miestom podnikania:Medená
5/5712, 974 05 B. Bystrica, IČO:37593005
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/263/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Michal Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 37593005, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
4OdK/263/2020, bolo v OV č. 3/2021 zo dňa 07.01.2021 pod K000520 správcom zverejnené oznámenie o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty dlžníka.

Výsledok 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bol zverejnený v OV č.
185/2020 dňa 25.09.2020 pod K071319.

Správca konkurznej podstaty, po zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že nie je možné zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
nakoľko náklady konkurzného konania prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.

Nakoľko správca konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v
zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal
Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným
menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37593005 sa končí,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/572/2020 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/572/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Ladislav Košík, narodený 30.09.1978, trvale bytom Družstevná
56/21, 991 25 Čebovce, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Košík, s miestom podnikania
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce, IČO: 44 902 344, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní,
v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 07.01.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K001446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/572/2020 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/572/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Ladislav Košík, narodený 30.09.1978, trvale bytom Družstevná
56/21, 991 25 Čebovce, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Košík, s miestom podnikania
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce, IČO: 44 902 344, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank
S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 07.01.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K001447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1777/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/913/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/913/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 27.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 187/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/913/2019 zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 20.09.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Martin Maruška, nar.: 22.09.1973, trvale
bytom: Trieda SNP 1777/7, 97401 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Majerská cesta 80, 974 01 Banská
Bystrica a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Dňa 01.04.2020 správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku č. 64/2020 pod K028654 súpis
majetku oddelenej podstaty prednostného zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. V predmetnom súpise bol zverejnený nasledovný majetok dlžníka:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres: Banská Bystrica, obec:
Slovenská Ľupča, katastrálne územie: Slovenská Ľupča:
na LV č. 4070 ako
·

Parcela CKN č. 2204/29, trvalý trávny porast o výmere 4431 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1

Hodnota predmetnej nehnuteľnosti bola správcom stanovená na sumu 663,88 ,- Eur.
Listom zo dňa 05.05.2020 bol správcovi konkurznej podstaty Slovenskou konsolidačnou, a.s. ako oddeleným
veriteľom (prednostným zabezpečeným veriteľom) v konkurze na majetok dlžníka Martina Maruška uložený
záväzný pokyn na odpredaj majetku dlžníka.
Dňa 24.07.2020 vyhlásil správca konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku č. 142/2020 pod K057635 v spojení
s oznámením zo dňa 30.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 146/2020 pod K059030 III. kolo ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka bližšie špecifikovaného v čl. II bode 2 tejto zmluvy. V zmysle vyhlásenia
III. ponukového kola bola stanovená lehota na predkladanie ponúk v trvaní 10 dní a táto uplynula 10.08.2020. Do
kancelárie správcu boli v stanovej lehote doručené ponuky na odkúpenie uvedeného predmetu predaja, ktoré
správca konkurznej podstaty vyhodnotil 11.08.2020, kde ako najvýhodnejšia ponuka bola vyhodnotená ponuka č.
4 spoločnosti Slovak Estate s.r.o. vo výške 551 Eur. Vyhodnotenie ponukového konania bolo zverejnené v OV č.
157/2020 zo dňa 14.08.2020 pod K062432.
Listom zo dňa 18.08.2020 matka dlžníka ako oprávnená osoba uplatnila v súlade s § 167r zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v pltnom znení právo na vykúpenie majetku dlžníka so súhlasom dlžníka a zároveň
v zákonom stanovenej 10 dňovej lehote zložila na správcom určený účet cenu dosiahnutú v ponukovom konaní vo
výške 551 Eur.
Vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre
okres: Banská Bystrica, obec: Slovenská Ľupča, katastrálne územie: Slovenská Ľupča, na LV č. 4070 ako Parcela
CKN č. 2204/29, trvalý trávny porast o výmere 4431 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, v prospech matky dlžníka bol
povolený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 11.11.2020 pod V7096/2020.
V zmysle § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení výťažok správca bez
zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo
rozvrh. Z výťažku správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
Správca získal speňažením zaťaženého majetku prednostného zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. výťažok vo výške 551 Eur.
Náklady správcu spojené so speňažením predmetného majetku predstavujú:
·
·
·

Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1,10 Eur
poštovné vo výške 1,55 Eur
náklady spojené s osvedčením podpisov vo výške 10,04 Eur.

V súlade s § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. prestavuje odmena správcu 14 % zo sumy
539,41 (551 -10,04-1,55) = 75,51 Eur.
Správca konkurznej podstaty vydá prihlásenému prednostnému zabezpečenému veriteľovi Slovenskej
konsolidačnej, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 výťažok vo výške: 462,80 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Radka Longauerová, správca

K001448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 104 / 2, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/744/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/744/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemky
Hodnota
Deň
Dôvod zapisovaného
zapísania
Druh Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo Spoluvlastnícky
zapísania
majetku
Poznámky a
Číslo
majetku
pozemku v m²
územie vlastníctva parcely
podiel
majetku
určená
upozornenia
do
do súpisu odhadom
súpisu
správcu
PARC. Č. KN
SÚ TOTOŽNÉ S
PARC. ČÍSLAMI
UVEDENÝMI V
Slovenská
ZMLUVE,
republika,
LV č. 237,
ZMENENÉ
orná
Veľký
Slovenské
CKN
k.ú.
1
1757
237
1/2
7.1.2021
400,- €
BOLI V
pôda
Krtíš,
Ďarmoty
1449/51
Slovenské
DÔSLEDKU
Slovenské
Ďarmoty
ODSTRÁNENIA
Ďarmoty
NESÚLADU
PRED ROEP V
KAT. ÚZ. SLOV.
ĎARMOTY
PARC. Č. KN
SÚ TOTOŽNÉ S
PARC. ČÍSLAMI
UVEDENÝMI V
Slovenská
ZMLUVE,
republika,
LV č. 237,
ZMENENÉ
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K001449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 66, 985 59 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/26/2020 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/26/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 04.02.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 23/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/26/2020 zo dňa
27.01.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marcel Ďuriš, nar.: 20.01.1982, trvale bytom: obec
Vidiná, 985 59 Vidiná, na korešpondenčnej adrese Zvolenská 66, 985 59 Vidiná, obchodné meno Marcel Ďuriš,
s miestom podnikania Zvolenská 127/66, 985 59 Vidiná, IČO: 43 818 765 za správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Dňa 11.05.2020 správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku č. 88/2020 pod K037121 súpis
majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica, ktorý bol aktualizovaný zverejnením dňa 23.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 141/2020 pod K057299.
V predmetnom súpise bol zverejnený nasledovný majetok dlžníka: evidovaný Okresným úradom Lučenec,
katastrálny odbor, pre okres Lučenec, obec Ábelová, katastrálne územie Ábelová:
·
·

Na LV č. 281 ako parcela CKN č. 231/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603 m2, o veľkosti
podielu 3/192,
Na LV č. 306 ako parcela CKN č. 232/3 záhrada o výmere 57 m2, parcela CKN č. 232/6, záhrada
o výmere 157 m2, parcela CKN č. 233/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, parcela CKN č.
233/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2, parcela CKN č. 233/7, záhrada o výmere 301 m2,
o veľkosti podielu 3/48.

Hodnota predmetnej nehnuteľnosti bola správcom stanovená na sumu 96,17,- Eur.
Dňa 10.09.2020 vyhlásil správca konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku č. 175/2020 pod K068301 II. kolo
ponukového konania v súlade s písomným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 01.07.2020 č.
101106897/2020 na predaj nehnuteľného majetku dlžníka bližšie špecifikovaného v čl. II bode 2 tejto zmluvy
zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty. V zmysle vyhlásenia II. ponukového kola bola stanovená
lehota na predkladanie ponúk v trvaní 10 dní a táto uplynula 21.09.2020. Do kancelárie správcu bola v stanovej
lehote doručená ponuka spoločnosti Slovak Estate s.r.o. vo výške 89,00 Eur na odkúpenie uvedeného predmetu
predaja, ktorú správca konkurznej podstaty vyhodnotil ako úspešnú, nakoľko spĺňala podmienky stanovené
zabezpečeným veriteľom a správcom konkurznej podstaty.
Vyhodnotenie ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 188/2020 zo dňa 30.09.2020 pod K072206.
Vklad vlastníckeho práva bol povolený Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor dňa 16.11.2020 pod
V3144/2020.
V zmysle § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení výťažok správca bez
zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo
rozvrh. Z výťažku správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
Správca získal speňažením zaťaženého majetku prednostného zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. výťažok vo výške 89 Eur.
Náklady správcu spojené so speňažením predmetného majetku predstavujú:
·
·
·

Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,18 Eur
poštovné vo výške 2,00 Eur
náklady spojené s osvedčením podpisov vo výške 10,04 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 20 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. prestavuje odmena správcu 15 % zo sumy
76,96 (89 -10,04-2) = 11,54 Eur.
Správca konkurznej podstaty vydá prihlásenému prednostnému zabezpečenému veriteľovi Daňový úrad
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica výťažok vo výške: 65,24 Eur.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K001450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hufka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/394/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/394/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.08.2020, ako aj vyjadrenia dlžníka v rámci súčinnosti zo dňa
09.11.2020 a šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k.
5OdK/394/2020 na majetok dlžníka Martin Hufka, nar. 03.11.1981, bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 5OdK/394/2020 na dlžníka Martin Hufka, nar. 03.11.1981, bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talpaš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/568/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/568/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš,
toho času bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor
Talpaš, P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 10839801, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v pracovných dňoch v
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees, k.s.,
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K001452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talpaš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/568/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/568/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš,
toho času bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor
Talpaš, P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 10839801 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a
§32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a. s., číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0022
0183 4270. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa
uvedie sp. zn. 4OdK/568/2020 – 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.
TPS trustees k.s.., správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
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K001453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talpaš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/568/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/568/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka : Igor Talpaš, nar.
18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký
Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Talpaš, P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 10839801, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.
4OdK/568/2020, zo dňa 21.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Igor Talpaš, born 18.02.1964, with permanent adress at 990 01 Veľký Krtíš, at the time residing
at P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, trading under the business name: Igor Talpaš,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District court Banská
Bystrica, No.: 4OdK/568/2020 dated on 21st of December 2020, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa
30.12.2020. Dňom 31.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 250/2020 on
30th of December 2020. Bankruptcy was declared on 31st of December 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
TPS Trustees, k.s.,
Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica
Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
TPS Trustees, k.s.,
Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 1.01.2021.
The date 1st of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
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
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia 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.
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca konkurznej podstaty
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, trustee

K001454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. 1. mája 460/5, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2019 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Bronislava Švantnerová, nar. 09.10.1993, bytom Nám. 1. mája č.
460/5, 976 46 Valaská. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca konkurznej podstaty Veľký Krtíš, dňa 7.1.2021
K001455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Ulica 122/31, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/428/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/428/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, správca dlžníka: : Monika Oláhová, nar. 15.07.1972,
bytom Banská ul. 122/31, 985 22 Cinobaňa, týmto oznamuje súpis nehnuteľných vecí dlžníka patriacich do
všeobecnej podstaty majetku dlžníka :

Por.
Druh pozemku
č.

Katastrálne
územie

LV

Parcely
Výmera
Par. č. registra
(m2)
typu

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota za
spoluvlastnícky podiel
v€

zastavaná plocha a nádvorie
1.

Podiel priestoru na spoločných častiach
Cinobaňa
a spoločných zariadeniach domu, na

1172 399

2615/
2

C

37,74
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(byt č. 1 vo vchode č. 1 na prízemí)
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pod
B
5906/115508
Cinobaňa

1172

súp.
122

č.

2615/2 C

pod B 1:
1/1

1:

10 000,00

zastavaná plocha a nádvorie
3.

4.

Podiel priestoru na spoločných častiach
Cinobaňa
a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k
pozemku
bytový dom
(byt č. 11 vo vchode č. 2 na prízemí)

Cinobaňa

2615/
2

1172 399

C C

41,39
pod B 11:
6477/115508

1172

súp.
122

č.

2615/2 C

pod B 11:
1/1

9 500,00

K001456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarantová Oľga, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 415/25 / 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 699 402
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/1/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sýdlom Dolná 6A, 97401, Banská Bystrica, zn. správcu S1969, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Tarantová Oľga, s.r.o. „v likvidácii,“ IČO: 45 699 402, so sídlom Š. Moysesa 415/25, 965 01 Žiar nad
Hronom, sp. zn 5K/1/2020 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 Ing. Ľubomír
Tarčák, s. r. o., so sídlom Rabčická 388, 02944 Rabča, IČO: 46993851, v celkovej sume 1643,09 € aj
s príslušenstvom, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
správca konkurznej podstaty

K001457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Zollerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 62, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/393/2020 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/393/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Alžbeta Zollerová, nar. 11.05.1968, trvale bytom Martinová 62, 980 41
Dubovec, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
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„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 27.11.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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. Anett Pirohár, správca

K001458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 37, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/345/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/345/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Karol Kökény, nar. 06.11.1957, trvale bytom Radzovce 37, 985 58 Radzovce,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 25.09.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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. Anett Pirohár, správca

K001459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gajdošíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 12/331, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Jarmila Marichelová, nar. 04.05.1961, trvale bytom Stará Kremnička 268, 965
01 Stará Kremnička, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 20.06.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
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167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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. Anett Pirohár, správca

K001460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Piliarkinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laskomerského 1123/20, 977 01 Brezno Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/285/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/285/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Silvia Piliarkinová, nar. 05.03.1988, trvale bytom Laskomerského 1123/20, 977
01 Brezno, podnikajúca pod obchodným menom: Silvia Piliarkinová, s miestom podnikania: Laskomerského
1123/20, 977 01 Brezno IČO: 51 993 783, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením §
76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 18.07 2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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. Anett Pirohár, správca

K001461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Marichelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 268, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Jarmila Marichelová, nar. 04.05.1961, trvale bytom Stará Kremnička 268, 965
01 Stará Kremnička, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 20.06.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Anett Pirohár, správca

K001462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strmá 60/1460, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/148/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/148/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Ferko, nar. 05.08.1979, trvale bytom Strmá 60/1460, 050 01 Revúca,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Ferko – Tatar, s miestom podnikania, Strmá 60/1460, 050 01 Revúca,
IČO: 41 709 446, 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.

K001463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohuš Urblík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 14, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.8.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/211/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/211/2020
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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Správca konkurznej podstaty dlžníka Bohuš Urblík, nar. 03.08.1977, trvale bytom Štiavnické Bane 14, 969 81
Štiavnické Bane, na korešpondenčnej adrese Trieda Hradce Králové 17, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno
– Bohuš Urblík, s miestom podnikania Okružná 9, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 040 976, 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.

K001464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenský David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1574/27, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1992
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/440/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/440/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku –

1.
Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

1
Nehnuteľná vec, pozemok, trvalý trávny porast, parcela reg. „C“
Trvalý trávny porast,
4815 m²
SR, Detva, Hriňová, katastrálne územie Hriňová
5047
9680
1/2

Deň zápisu: 28.12.2020
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Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 56 EUR

K001465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Demková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 6594 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/416/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

MS Insolvency, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Lucia Demková, nar. 25.4.1990,
bytom Sitnianska 6594/10, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1
druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj nehnuteľností
menšej hodnoty zapísaných do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 216/2020 zo
dňa 9.11.2020 pod. č. K081088).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0911/682233, mail: msinsolvency@trustee.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Súbor majetku nehnuteľností zapísaných pod súpisovou zložkou č. 2, 3 a 9 v súpise majetku všeobecnej podstaty
– Súbor 1, ktorého súpisová hodnota je 4042,- EUR:
2.
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera: 147 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 364;
Parcelné číslo: 22;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36;
Súpisová hodnota majetku: 40,- EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

3.
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera: 723 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 23;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

9.
Súpisné číslo: 464;
Druh stavby: rodinný dom;
Postavený na parcele: 23;
Číslo LV: 803;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 4000,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020
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Súbor majetku nehnuteľností zapísaných pod súpisovou zložkou č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 v súpise majetku
všeobecnej podstaty – Súbor 2, ktorého súpisová hodnota je 967,- EUR:
1.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 149 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 935;
Parcelné číslo: 5525/2;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6;
Súpisová hodnota majetku: 8,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

4.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 507 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 36;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 700,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020
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5.
Druh pozemku: trvalý trávny porast;
Výmera: 1234 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 1673;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 160,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

6.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 18 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 92701/2;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

7.
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Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 241 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 93943/1;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 25,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

8.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 15 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 93943/2;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 2,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

10.
Druh pozemku: orná pôda;
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Výmera: 1433 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 935;
Parcelné číslo: 5525/4;
Parcela registra „E“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6;
Súpisová hodnota majetku: 70,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedené nehnuteľnosti správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA. Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny za je 500,- EUR.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v UniCredit Bank, a.s., IBAN:SK58 1111 0000 0015 7723 1000, ako informáciu pre príjemcu treba uviesť:
4OdK/416/2020 – Súbor 1 a/alebo 2 „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním
na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 4OdK/416/2020 – Súbor 1 a/alebo 2 - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 25.1.2021 na adresu
kancelárie správcu: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 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.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia nehnuteľností, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

368

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam znáša v plnom rozsahu záujemca.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 26.1.2021 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť LV 2019 a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, s úspešným
uchádzačom bude v súlade s podmienkami zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Vo Zvolene, dňa 7.1.2021
MS Insolvency, k. s., správca úpadcu
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K001466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu A-Z
LOKOMAT, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.01.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
C – Shop, spol. s r.o.

Ulica
Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
Einsteinova 25
Bratislava 851 01 31 362 028 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
724,96 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K001467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 16, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/393/2020 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/393/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu:
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Automobil
Peugeot
407,
VF36ERHRH21191570 r.v.2005

Súpisová
Výťažok
zo Por. Majetok
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR] č.
tretej osoby
VIN:

1200

1.

Nie

-

Vlastník: Zdenek Bartoš, nar. 03.10.1959, bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec, SR
JUSTICIA Recovery k. s., správca

K001468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gajdošíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 12/331, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka Magdaléna Gajdošíková, nar. 13.07.1954, trvale bytom Dukelských Hrdinov
12/331, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 17.08.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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. Anett Pirohár, správca

K001469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so sídlom
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, sp. zn. 1R/5/2014 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Viera Linková, bytom Wolkerova 1712/24, Banská Bystrica, SR, prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 43.838,10 EUR, zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu pod por. č. 50/L/269.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K001470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Vladimír Fiľo, nar. 03.03.1984, Slovenská 367/3,
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovensko týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že
v zmysle ustanovenia §167v zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: : Vladimír Fiľo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
2Odk/243/2020 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Eva Oravcová, správca

K001471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaspárová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 114/26 114/26, 059 52 Stará Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/188/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/188/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Gaspárová Zdenka, Slnečná 114/26 , 05952 Stará
Lesná, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia
§167v zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: : Zdenka Gaspárová , končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
3Odk/188/2020 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Eva Oravcová, správca

K001472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaleja Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 223 / 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/617/2019 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/617/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Kaleja Dušan, Čergovská 223, 08222 Ostrovany,
Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167v zák.
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, konkurz na majetok dlžníka: : Dušan Kaleja , končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
5Odk/617/2019 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Eva Oravcová, správca

K001473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harviš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vápeník 2, 090 02 Vápeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/362/2020 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/362/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby

zastavana.plocha,nádvoria 15.07

Nie

záhrada

61.36

Nie

záhrada

7.72

Nie

záhrada

37.29

Nie

TTP

2.75

Nie

Lesný pozemok

23.79

Nie

Orná pôda

8.57

Nie

Orná pôda

349.15

Nie

Orná pôda

175.54

Nie

Zastavaná plocha a
nádvoria

0.84

Nie

TTP

1.35

Nie

TTP

1.45

Nie

Orná pôda

1.64

Nie

TTP

11.79

Nie

TTP

3.01

Nie
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K001474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Milan Kanaloš, nar. 09.02.1965, trvale bytom Vyšná Jedľová 46,
089 01 Svidník v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/414/2020, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) 2.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná pod por. č. 1
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

1

Osobné
vozidlo
značky
RENAULT
MEGANE
Hnuteľná vec KA/KA04/KA04B5, VIN: VF1KA04B522694097, EČ: SK178BC,
motorové
1
druh vozidla : AC kombi, farba šedá metalíza, stav vozidla - v
vozidlo
premávke, rok výroby 2000, najazdených cca. 280.000 km.

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

750,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„MK predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu JUDr. Mária Domčeková, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený vo SLSP,
a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „MK - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Mária Domčeková/ správca

K001475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Šmálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebičska 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Andrej Šmálik, nar.: 16.01.1986, Třebičska 9, 066 01 Humenné
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/296/2020, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 2.kolo ponukového konania na predaj Inej majetkovej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je Iná majetková hodnota - Obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Súpisová
Spoluvlastnícky podiel
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku
položky majetku
hodnota majetku úpadcu
100% Obchodný podiel v spoločnosti GeMBPO,
s.r.o., Třebíčska 1835/9, Humenné 066 01,
Iná
majetková
1
IČO: 45 346 780, zapísaná v Obchodnom registri 100,00 €
1/1
hodnota
Okresného
súdu
Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32931/P,

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„AS predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“ na adresu Mgr. Matej mbroz, Centrálna 154/4, 089
01 Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj Inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „AS - Iná
majetková hodnota“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení 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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predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca

K001476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1468/31, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/234/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka:Anna Balogová, nar. 24.01.1978, Študentská 1468/31, 069 01 Snina (ďalej aj ako len „dlžník“)
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 246/2020 dňa 22.12.2020 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky

1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky
Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
podiel
(zlomok)
hodnota v €
majetku
majetku
Dlžníka
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan T30X Trail, rok
§ 167h ods. 1
výroby
2002,
ŠPZ:
SV616BK,
VIN:
16.12.2020
1/1
1000,ZKR
JN1TENT30U0021364, AC kombi farba šedá
metalíza

V I. kole verejného ponukového konania 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 u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: jana.cepcekova@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 4OdK/234/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503 2621, v poznámke uviesť: Balogová
Anna, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Nasledne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K001477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Hopčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 2, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/380/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/380/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Silvia Hopčáková, nar. 03.11.1974 Třebíčska
2, 066 01 Humenné, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz v
uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K001478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierská 6897/20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/392/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/392/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Ľubomíra
Demeterová, nar. 23.12.1991, trvale bytom Ďumbierska 6897/20, 080 01 Prešov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v
súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K001479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierská 6897/20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/392/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/392/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Ľubomíra Demeterová, nar. 23.12.1991, trvale bytom Ďumbierska 6897/20, 080 01 Prešov, týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K001480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valos Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Ľubomír Valos, nar. 04.11.1966, trvale bytom 058 01 Poprad,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, a to v pracovných
dňoch v čase od 7.00 - 13.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0908551188. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K001481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtušová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska 2421 / 28, 038 61 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1985
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – fyzickej osoby Viera Vojtušová,
narodená : 18.09.1985, trvale bytom: Pánska 28, 085 01 Bardejov podľa § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1. Vyhlásenie konkurzu:
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2K/4/2016 zo dňa 05.05.2016 v právnej veci vyhlásenia konkurzu na
Viera Vojtušová, nar. 18.9.1985, bytom Pánska 28, 085 01 Bardejov (ďalej len ako „Úpadca“) bol na majetok
dlžníka vyhlásený konkurz. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.06.2018, č. k. 2K/4/2016 bola do
funkcie správcu na majetok Úpadcu ustanovená spoločnosť Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Sabinovská
87 (aktuálne Budovateľská 28), Prešov.

2. Prihlásenie pohľadávok:
V konkurze sa prihlásil 1 zabezpečený veriteľ DDM INVEST I AG, sídlom Schochenmuhlestrasse 4, Baar,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Švajčiarsko vo výške 59 768,16 EUR z toho zistených bolo 59 768,16EUR a popretých 0 EUR. Uznesením
okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/4/2016 zo dňa 07.04.2020 došlo k prevodu pohľadávok na veriteľa DDM Ivest
III AG, so sídlom Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v OV č.
15.4.2020.
V konkurze sa prihlásili aj štyria nezabezpečení veritelia, z toho v základnej prihlasovacej lehote traja veritelia
z pohľadávkami vo výške 2689,14 EUR a 1 veriteľ po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty vo výške 5287,30
EUR. Všetky pohľadávky boli zistené v plnom rozsahu.

3. Súpis všeobecnej podstaty:
V zmysle § 68 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
88/2020 zo dňa 11.05.2020.

4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty správca neeviduje žiadne spory
vyvolané a súvisiace s konkurzom.

5. Speňaženie konkurznej podstaty:
V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca zostavil
rozvrh z oddelenej podstaty, v ktorom bolo pohľadávka oddeleného veriteľa DDM Ivest III AG, so sídlom
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko uspokojená vo výške 17.808,11 EUR.

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre veriteľov zo speňaženia všeobecnej podstaty:
Všeobecná podstata je speňažená vo výške 5,00,- €.
Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Súpisová zložka majetku: Stavby
č. súpis.
zložky
1.

Popis

Súpisová hodnota

Speňaženie

Peňažná hotovosť

5,00,- €

5,00,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priradené pohľadávky proti tejto všeobecnej podstate: 0,01 € a to:
Poplatok za speňaženie majetku (0,2% z výťažku) – 0,01 € - Okresný súd Prešov.
Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že výťažok majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predstavuje sumu 4,99 €. Túto sumu následne rozvrhol veriteľovi pohľadávok, ktoré boli zistené,
nasledovne:

Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok:

Por. č.
1.
2.
3.
4.

Veriteľ
CETELEM SLOVENSKO a.s.
DDM INVEST I AG
EOS KSI Slovensko s.r.o.
Východoslovenská energetika a.s.

Po základnej prihlasovacej lehote
5.
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Číslo pohľadávky
1/1
2/1
3/1
4/1

Prihlásená suma
319,55 EUR
41.960,05
2.324,69 EUR
44,90 EUR

Zistená suma
319,55 EUR
41.960,05
2.324,69 EUR
44,90 EUR

Popretá suma
0,0,0,0,-

5/1

5287,30 EUR

5287,30 EUR

0,-

Návrh rozdelenia výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Veriteľ
CETELEM SLOVENSKO a.s.
DDM INVEST I AG
EOS KSI Slovensko s.r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Číslo pohľadávky
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1

Zistená suma
319,55 EUR
41.960,05
2.324,69 EUR
44,90 EUR
5287,30 EUR

Rozvrh
0,03 EUR
4,19 EUR
0,23 EUR
0,01 EUR
0,53 EUR

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávka nezabezpečených veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 0,00998 % prihlásenej a zistenej sumy.
3. ZÁVER

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 98 ZKR si dovoľujem požiadať
Okresný súd Prešov ako zástupcu veriteľov o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku,
prípadne o podanie odôvodnených námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej
kancelárie v lehote 30 dní od doručenia konečného rozvrhu výťažku.

K001482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valos Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1966

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Ľubomír Valos, nar. 04.11.1966, trvale bytom 058 01 Poprad,
v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem číslo účtu v banke, na
ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: Všeobecná úverová
banka, a. s. číslo účtu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159, variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo dátum narodenia popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K001483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valos Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Ľubomír Valos, nar. 04.11.1966, trvale bytom 058 01 Poprad,
týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K001484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Rastislav Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobyly 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
položky
majetku

3

4

Typ
súpisovej
položky
majetku

Dlžník/Banka

Popis

Deň
Dôvod
Súpisová
Podielové
zapísania zapísania
Mena hodnota
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
majetku
do súpisu do súpisu

Pohľadávka

Pohľadávka
vzniknutá
nezaplatením
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
Radová 388,
tovaru a služieb 027 32
FA č. 180017,
Zuberec,
dátum vyhotovenia
Slovensko
12.03.2018,
splatná dňa
26.03.2018.

1/1

Pohľadávka

Pohľadávka
vzniknutá
nezaplatením
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
Radová 388,
tovaru a služieb 027 32
FA č. 180023,
Zuberec,
dátum vyhotovenia
Slovensko
21.03.2018,
splatná dňa
04.04.2018.

1/1

Poznámka

Dlžník - p. Silvia
Dúhová
predmetnú
pohľadávku
evidovanú v
účtvníctve
§167h ods.
dlžníka EUR 1 572,40 € 7.1.2021
1 ZKR Rastislav FEDOR
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
predmetnú
pohľadávku
evidovanú v
účtvníctve
§167h ods.
dlžníka EUR 1 269,80 € 7.1.2021
1 ZKR Rastislav FEDOR
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.

Mgr. Matej Ambroz,spravca

K001485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Rastislav Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobyly 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Rastislav Fedor, nar.: 13.01.1978, Kobyly 23, 086 22 Kobyly
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/269/2020, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 1.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania sú pohľadávky dlžníka zapísané pod por. č. 3 a 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň
Dôvod
Súpisová
Podielové
zapísania zapísania
Mena hodnota
Poznámka
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
majetku
do súpisu do súpisu
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
Pohľadávka
predmetnú
vzniknutá
pohľadávku
nezaplatením
evidovanú
v
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
účtovníctve
Radová
388,
tovaru a služieb §167h ods. dlžníka
Pohľadávka 027
32
1/1
EUR 1 572,40 € 7.1.2021
FA č. 180017,
1 ZKR
Rastislav FEDOR
Zuberec,
dátum vyhotovenia
- FOXBYT, IČO:
Slovensko
12.03.2018,
35 371 595, s
splatná
dňa
miestom
26.03.2018.
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
Pohľadávka
predmetnú
vzniknutá
pohľadávku
nezaplatením
evidovanú
v
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
účtovníctve
Radová
388,
tovaru a služieb §167h ods. dlžníka
Pohľadávka 027
32
1/1
EUR 1 269,80 € 7.1.2021
FA č. 180023,
1 ZKR
Rastislav FEDOR
Zuberec,
dátum vyhotovenia
- FOXBYT, IČO:
Slovensko
21.03.2018,
35 371 595, s
splatná
dňa
miestom
04.04.2018.
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.
Dlžník/Banka

Popis

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„RF predaj – neotvárať – Pohľadávky“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávok, výšku ponúkanej odplaty za predaj pohľadávok,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „RF Pohladavky“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

384

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca

K001486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuková 84, 086 44 Kuková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.08.2020, sp. zn. 5OdK/318/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Peter Tkáč, nar. 01.05.1969, trvale bytom: Kuková 84, 086 44 Kuková. Rovnakým uznesením
bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52
Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 154/2020 dňa 11.08.2020,
K061347.
Týmto oznamujem, že dňa 07.01.2021 bola do kancelárie správcu doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o. v celkovej prihlásenej sume 15 258,55 €.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 07.01.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K001487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šafran Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/220/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Ján Šafran, nar. 12.01.1954, trvale bytom 090 03 Ladomirová 160, (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/447/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/447/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.01.2021, sp. zn. 5OdK/447/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale bytom Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková, správca so sídlom kancelárie
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa počas
pracovných dní, v čase od 08:00 do 14:00 hod..
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
salonova.katarina@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0948 049 187.

e-mailovej

adresy

JUDr. Katarína Duláková, správca

K001489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/447/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/447/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale bytom
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako
variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Pompová 447/2020.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Katarína Duláková, 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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K001490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Sárközi, nar. 11.07.1970, trvale bytom
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 4Odk/261/2020, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v
spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu
podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K001491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 14, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/24/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/24/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Milada Tokárová, nar. 08.01.1970, Podskalka 14, 066 01
Humenné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že súpisová zložka majetku označená
ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: EČ: HE027BA, Továrenská značka: FIAT BRAVO, VIN: ZFA18200004696148, Druh vozidla: osobné
vozidlo, Farba: čierna
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Stav opotrebovanosti: motorové vozidlo s neznámym aktuálnym miestom výskytu
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 07.08.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: EČ: HE685YC, Továrenská značka: KOLAROV A SYN, VIN: U5KV0601000065, Druh vozidla: nákladný
príves, Farba: šedá
Stav opotrebovanosti: motorové vozidlo s neznámym aktuálnym miestom výskytu
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 07.08.2020
prestala podľa ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok
Dlžníka, nakoľko nedošlo k jej speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.
M&L insolvency, k.s.

K001492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 386/22, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1983
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/132/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/132/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Róbert Slivka, nar. 06.10.1983, IČO: 45 548 749, Cintorínska
386/22, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc
v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
(ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej
ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky PEUGEOT 307 SW, evidenčné číslo VT949CJ, VIN: VF33ERHSB82990682
Stav opotrebovanosti: auto nemá platnú emisnú ani technickú kontrolu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 600 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 08.08.2020, súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 223/2020 dňa 19.11.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/132/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a. s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „31322020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

389

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.

K001493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka majetku č. 1:
Hnuteľné veci:

Číslo
súp.

Názov

Popis

Druh

mn mj Súpisová Mena

položky

1.

hodnota
AUDI ALLROAD
4B/HBAUQ1/QA5VACR73S,
Osobné
VIN: WAUZZZ4B95N027489,
mot.vozidlo
EČ: TO207BI, AC kombi, šedá
metalíza, kategória vozidla: M1

hnuteľná
1 ks
vec

3.000

Stav

Rok
výroby/

Deň
zápisu

Dôvod
zapísania
majetku

opotrebovanosti zaradenia majetku

EUR

opotrebované,
pojazdné

2005

majetok vo
5.1.2021 vlastníctve
úpadcu

Súpisová položka majetku č. 2:
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu podľa ust. § 21 ods. 3 ZKR; súpisová hodnota (aj mena): 1.500,00 EUR

K001494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 12.01.2021

Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Hnuteľné veci:
Číslo
súp.

Názov

Popis

Druh

mn mj

položky

1.

Súpisová

Mena

20 000,00 €

Dôvod
zapísania
majetku

Deň
zápisu

opotrebovanost
zaradenia majetku
i

hodnota

MITSUBISHI L200 DC,
Osobné
VIN:
hnuteľná
1 ks
mot.vozidlo MMCJYKL10GH018969
vec
, TO515DS

Rok
výroby/

Stav

EUR

opotrebované,
pojazdné

Zmluva o
zabezpečovacom
prevode
vlasníckeho
30.11.2020 práva číslo
ZIN/16/04932,
majetok vo
vlastníctve
úpadcu

2016

Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva
Zabezpečený veriteľ: ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, sídlo: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
Záložné právo vzniklo dňom vyhlásenia konkurzu, t. j. 19.11.2020
Zabezpečená suma: 2.791,57 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 18
Poradie: prvé

Číslo
súp.
položky

2.

Názov

Popis

Druh

mn mj Súpisová Mena

Rok
výroby/

Stav

Dôvod
zapísania
majetku

Deň
zápisu

hodnota
opotrebovanosti zaradenia majetku
Vysokovýkonné
automatické zariadenie
Majetok vo
Stroje a
hnuteľná
1.779.840
olepovania P V C profilov,
1 ks
EUR opotrebované
2018
30.11.2020 vlastníctve
zariadenia
vec
€
výrobné číslo:
úpadcu
WP.OL.0325

Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávok zo Zmluvy o
spotrebnom úvere
Zabezpečený veriteľ: ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, sídlo: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 12.07.2018 pod sp. zn. 20426/2018
Zabezpečená suma: 1.241.260,01 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 21
Poradie: prvé

Peňažné pohľadávky:

Číslo
súp.
položky

Dlžník

Suma

Mena Súpis.hodnota

pohľadávky

Právny dôvod
vzniku

Deň
zápisu
majetku

Dôvod zapísania
majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979
STAVFIN, a.s., Zlatovská 33, 911
Trenčín, IČO: 36 305 979

Konkurzy a reštrukturalizácie

05
05
05
05
05
05

4.001,64 EUR
64,98

9.333,67 EUR
490,58

05
05
05
05
05

EUR 490,58

2.726,42 EUR
219,01

05
05

EUR 64,98

EUR 219,01
64,72 EUR

936,85

EUR 936,85

2.506,04 EUR
299,57

EUR 299,57

200,01

EUR 200,01

1.839,60 EUR
1.574,15 EUR

neuhradená
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
9.333,67
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
2.726,42
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
64,72
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
2.506,04
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
faktúra
neuhradená
1.839,60
faktúra
neuhradená
1.574,15
faktúra
4.001,64

Deň vydania: 12.01.2021

5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021
5.1.2021

majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu

Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, dňa 09.02.2015, pod. sp. zn. NCRzp 3311/2015
Zabezpečená suma: 486910,9
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 67
Poradie: prvé

Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, dňa 26.09.2016, pod. sp. zn. NCRzp 26790/2016
Zabezpečená suma: 486910,9
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 67
Poradie: druhé

K001495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 502, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/212/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 12.01.2021

Uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 04.04.2019, sp. zn. 2OdK/212/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Terézia Daňová, nar. 27.08.1962, Čaklov 502, 094 35 Čaklov a do funkcie správcu
bol ustanovený Mgr.Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288,
so sídlom kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov.
Týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlásovacej lehoty prihláška
pohľadávky a nezabezpečená pohľadávka bola dodatočne zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Pohľadávka veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598 v celkovej prihlásenej sume 7353,81 €.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 29 / 38, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/216/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/216/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ladislav Pišta, nar. 21.05.1972, trvale bytom Nový
Dvor 29/38, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/216/2019, zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku:

Súpisová zložka č. 1 – parcela registra C
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera(m²): 35 m2,
Štát: SR
Okres : Kežmarok,
Obec: Veľká Lomnica,
Katastrálne územie: Veľká Lomnica,
LV č.: 1980
Parcelné číslo : 3003/28
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 BSM
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR

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

393

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Súpisová hodnota majetku: 700 €

Súpisová zložka č. 2 – parcela registra C
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera(m²): 46 m2,
Štát: SR
Okres : Kežmarok,
Obec: Veľká Lomnica,
Katastrálne územie: Veľká Lomnica,
LV č.: 1980
Parcelné číslo : 3003/29
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 BSM
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 920 €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hajdučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1672/37, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/437/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/437/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ján Hajdučko, nar. 18.05.1992, trvale bytom Dobrianskeho 1672/37
Humenné, týmto v zmysle § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich zástupcovia a iné
oprávnené osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov,
počas pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 - 15 00 hod. Konkrétny termín nahliadnutia do
spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na mobil č.: 090302198 alebo 0949158122 alebo telefón č.:
0517781570, príp. e-mail: michalikovaolga@gmail.com.
JUDr. Oľga Michalíková, 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

394

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

K001498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hajdučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1672/37, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/437/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/437/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v predmetnom konkurze týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na
trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 167l ods. 5
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ vo výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu V=5 437 2020 a poznámky správa pre prijímateľa: kaucia /s označenim veriteľa, dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K001499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Mária Dudičová, nar. 06.05.1976, Podskalka 5209/89, 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

K001500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1784/27, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/227/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/227/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 12.01.2021

5OdK/227/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - III. kolo
Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Peter S l i v k a , bytom Podskalka 1784/27 Humenné, podľa
ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v Obchodnom vestníku 120/2020
vydanom 24.06.2020, ako hnuteľné veci, a to:
Osobné motorové vozidlo značka: WOLKSWAGEN, obchodný názov D.3 GOLF,
zdvihový objem valcov: 1390 cm3, r. výroby 2003
farba: ŠEDÁ METALÍZA
v súpisovej hodnote 1 500,00 EUR

za nasledujúcich p o d m i e n o k :
1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - na t.č.: 0903 021980.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 10. 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 doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 52272020 a správy pre prijímateľa: "ponuknutá kúpna cena vozidla
zn. WOLKSWAGEN" a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi sa táto
suma započíta na úhradu kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6.

číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.
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7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 5OdK/227/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ zabezepečí - na základe uzavretej
písomnej kúpnej zmluvy kupujúci po protokolárnom prevzatí motového vozidla.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K001501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Kohutová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďapalovce 2, 094 05 Ďapalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/404/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca v predmetnom konkurze - dlžníka/úpadcu: Janette Kohútová, trvale bytom Ďapalovce č. 2 týmto v
zmysle § 167v ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších predpisov /ZoKR/ o z n a m u j e , že došlo k splneniu konečného rozvrhu výťažku zverejneného v obchodnom vestníku 225/2020 vydanom 23.11.2020 a opraveného zverejnením v obchodnom
vestníku 231/2020 vydanom 01.12.2020, preto tento k o n k u r z k o n č í.
Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa tento k o n k u r z z r u š u j e .
JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K001502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaži Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2676 / 28, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/221/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/221/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Peter Gaži, nar. 13.01.1977, Šrobárova 2676/28, 058 01 Poprad, (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

K001503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurimka 116, 090 16 Kurimka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/223/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Tatiana Ferencová, nar. 07.03.1966, Kurimka 116, 090 16 Kurimka, (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
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K001504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavura Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čukalovce 26, 067 35 Čukalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/232/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/232/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Miroslav Gavura, nar. 15.12.1974, Čukalovce 26, 067 35 Čukalovce, (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

K001505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 121 121, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: : Iveta Balogová , Karná 121, 06745 Karná,
Slovenská republika, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
2Odk/324/2020 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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 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 ohľadne
majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Eva Oravcová, správca
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K001506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščuka Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 258, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/350/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/350/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ščuka Igor, 258, 05912 Švábovce, Slovensko, týmto
oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167v zák. č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na
majetok dlžníka: : Ščuka Igor, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
5Odk/350/2020 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Eva Oravcová, správca

K001507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluška Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Polianka 52, 086 36 Nižná Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/229/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Michal Haluška, nar. 11.11.1986, trvale bytom 086 36 Nižná Polianka 52,
(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

K001508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušin Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 4129 / 25B, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/230/2019 S1288
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/230/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Martin Marušin, nar. 13.03.1984, trvale bytom Ťačevská 4129/25B, 085 01
Bardejov, (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

K001509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 24, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/376/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/376/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Jozef Mitura, nar. 25.04.1980, Hniezdne 24, 065 01
Hniezdne, štátny občan SR ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp.zn. 2OdK/376/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 2, 0800 01 Prešov v pracovných dňoch
v pondelok až piatok vždy v čase 07:00 - 13:00 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu
e-mailom na adrese: slavomir.kollar@gmail.com

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 24, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/376/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/376/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Jozef Mitura, nar. 25.04.1980, Hniezdne 24, 065 01
Hniezdne, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
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súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/376/2020, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje
právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť
na účet vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako
variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 24, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/376/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/376/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Jozef Mitura, nar. 25.04.1980, Hniezdne 24, 065 01
Hniezdne, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/376/2020, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
- žiadny majetok

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K001512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sliško Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 26, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/332/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/332/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Daniel Sliško, nar.
30.07.1980, bytom Nacina Ves 26, 072 21 Nacina Ves (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 04.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K001513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olejník Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploské 213, 044 44 Ploské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/188/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/188/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 25.05.2020 bolo v Obchodnom vestníku 98/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/188/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Tomáš Olejník, narodený:
26.03.1980, bytom: Ploské 213, 044 44 Ploské, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Olejník, s miestom
podnikania: Ploské 213, 044 44 Ploské, IČO: 48308099 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
20.02.2020.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

V Trebišove 05.01.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 227/2, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/226/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/226/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 23.06.2019 bolo v Obchodnom vestníku 119/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
30OdK/226/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Silvia Tokárová, narodená:
04.03.1973, bytom: Staničná 227/2, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor.

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

403

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

V Trebišove 05.01.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Manuela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 591, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/249/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 27.07.2020 bolo v Obchodnom vestníku 143/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26OdK/294/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Manuela Horváthová,
narodená: 04.07.1997, bytom: Veľká Ida 591, 044 55 Veľká Ida.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

V Trebišove 05.01. 2020
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suraničová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárovce 40, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/282/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/282/2020
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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Dňa 08.09.2020 bolo v Obchodnom vestníku 173/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26OdK/282/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Elena Suraničová, narodená:
20.10.1975, bytom: Komárovce 40, 073 01 Sobrance.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
V Trebišove 05.01.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Béreš Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 39, 044 02 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/326/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/326/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

P.č. 1
Vec: nehnuteľnosť, pozemok reg. E KN parc. č. 197/17, výmera 17 m2, orná pôda, KU Hosťovce LV 520 podiel:
2/6 a 1/2
Hodnota: 10 EUR
Záložný veriteľ: Slovenská republika Daňový úrad Košice
Rozhodnutie Daňového úradu Košice Č. 101444329/2017 zo dňa 24.7.2017 na zriadenie záložného práva na
nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka Béreš Emil, nar. 16.10.1957 v podiele 1/2 - Z 1032/17 zo dňa 21.7.2017 č.z. 25/17, - Z 1098/17 zo dňa 3.8.2017 - č.z. 26/17
zabezpečná suma: 2075,92 EUR

V Trebišove 04.01.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Béreš Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 39, 044 02 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/326/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/326/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

P.č. 1
Vec: Motocykel JAWA 350, farba červená, EČV KS079AB, VIN: 387378, rv 1989, technucký stav. neznámy.
hodnota: 500 EUR
V Trebišove 04.01.2021

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká 265/23 23, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/337/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Renáta Timková, narodená: 14.10.1972, bytom: Chlmecká 265/23, 076 17
Nižný Žipov, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č. k.: 32OdK/337/2020, týmto
oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 5 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peťura Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krymská 3879 / 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1964
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/346/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/346/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Oto Peťura, nar.: 23.08.1964, bytom: Krymská 3879/1, 071 01
Michalovce oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/346/2020, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K001521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 38, 044 02 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1955
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/290/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 03.09.2020, sp.zn.: 30OdK/290/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
175/2020 dňa 10.09.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Július Demko, nar.:
08.06.1955, bytom: Bukovec 38, 044 02 Bukovec a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s., so sídlom
kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
LM recovery k.s., správca úpadcu Július Demko, nar.: 08.06.1955, bytom: Bukovec 38, 044 02 Bukovec
oznamuje, že zostavil konečný zoznam pohľadávok a oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v zmysle § 167u ZKR.
V Košiciach, dňa 06.01.2021
za LM recovery k.s., JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K001522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištóf Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňava 173, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/344/2020 S1270
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Okresný súd Košice I
31OdK/344/2020
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Gabriel Krištóf, nar.: 10.02.1986, bytom: Rožňavská
Baňa 173, 048 01 Rožňava oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
31OdK/344/2020, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K001523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Vejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/378/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/378/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Alexander Vejčík, nar. 24.04.1944 , bytom Jenisejská 1436/71, 040 12
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Vejčík – Firma ALEX, s miestom podnikania: Letná 40,
040 01 Košice-Sever, IČO: 14 383 276, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.01.2008 , oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice,
v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.30. Dohodnutie
konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom na adresu:
judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 04.01.2020
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K001524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Vejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/378/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Alexander Vejčík, nar. 24.04.1944 , bytom Jenisejská 1436/71, 040 12
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Vejčík – Firma ALEX, s miestom podnikania: Letná 40,
040 01 Košice-Sever, IČO: 14 383 276, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.01.2008, v zmysle ust.
§ 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207
0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 04.01.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K001525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Vejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/378/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/378/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Alexander Vejčík, nar. 24.04.1944 , bytom Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom: Alexander Vejčík – Firma ALEX, s miestom podnikania: Letná 40, 040 01 Košice-Sever, IČO: 14 383
276, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.01.2008 (ďalej len „dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.12.2020, sp. zn. 30OdK/378/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa 22.12.2020, bol vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S
1375(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of Alexander Vejčík, date of birth: 24.04.1944, address: Jenisejská 1436/71 040 12 Košice,
with name and place of business: Alexander Vejčík – Firm ALEX, Letná 40, 040 01 Košice-Sever, ID number:
14 383 276, closure of the business to 20.09.2019, (onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the
District Court in Košice I, No. 30OdK/378/2020 dated 15th December 2020. This resolution of the District Court
Košice I, was published in the Commercial bulletin No. 246/2020 from 22nd December 2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S 1375 registered office
Nerudova 14, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which theclaim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
th May 2015.
V Košiciach 04.01.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca (trustee of the bankrupt)

K001526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Miklošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1203/17, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/321/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Martina Miklošová, nar. 09.11.1975, bytom Bauerova 1203/17, 040 23
Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Martina Miklošová, s miestom podnikania: bytom Bauerova
1203/17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 45 234 175, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
29.09.2016, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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V Košiciach 7.1.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K001527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bakaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/363/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1,
040
01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi – Peter Bakaj, nar. 17.04.1981, bytom
Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj s miestom podnikania: Hrašovík
53, 044 42 Hrašovík, IČO: 40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2019, ustanovený
uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, že nahliadať do správcovského
spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Košice I na adrese: Szakkayho 1, 040 01
Košice, každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom
dohovore.
V Košiciach, dňa 07.01.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca
t.č.: 0905 610 600

K001528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bakaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/363/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1,
040
01 Košice, správca podstaty dlžníka – Peter Bakaj, nar. 17.04.1981, bytom Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj s miestom podnikania: Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, IČO:
40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2019, ustanovený uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 31OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená kaucia vo výše 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, na číslo účtu v tvare IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484
8026 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol:
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košiciach, dňa 07.01.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K001529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RB, Veľké Kapušany s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 602 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku č. 16
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma
15 468,76 EUR
Mena
EURO
Právny dôvod vzniku
Výpoveď zmluvy o finančnom prenájme s následnou kúpou prenajatej hnuteľnosti č. SEUTN/016/931260
a následná likvidácia predmetu predčasne ukončenej zmluvy- Scania R450LA4x2MLA CR19 Highline E6, VIN:
YS2R4X20005446280
Dlžník
Scania Finance Slovak Republic s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 43 874 746
Deň zapísania majetku: 07.01.2021
Dôvod
zapísania § 67 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
majetku:
zákonov
Dôvod
vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného 15 468,76 EUR
majetku v EUR:
Sporný zápis:
-

Súpisová zložka majetku č. 17
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:

Hnuteľná vec
WIOLA W20G30 W2/ASA4B1N33D2/-,VIN: SUCE6ASA4D1000362, EČV: MI749YF, FARBA: Šedá,
druh vozidla: nákladný príves
Približný rok výroby:
2013, dátum prvej evidencie: 13.05.2013
Stav opotrebovanosti:
Opotrebovaný, pojazdný
Podiel úpadcu:
1/1
Deň zapísania majetku:
07.01.2021
Dôvod zapísania majetku:
§ 67 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku 1 600 EUR
v EUR:
Sporný zápis:
-

JUDr. Marek Radačovský, správca

K001530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 317, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1960

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/301/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/301/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Jozefína Tokárová, narodená: 17.4.1960, bytom: Nacina Ves 317,
07221 Nacina Ves, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K001531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1951
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/319/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/319/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K001532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Šalmíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 30, 049 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/127/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/127/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36 570 460
Celková výška nezabezpečených pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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112,46 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
15.12.2020

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K001533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babjáková Andrejčíková Michala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1304/90 1304/90, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/293/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/293/2020
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.

K001534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelinek Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 146, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/355/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/355/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca neeviduje žiaden majetok.

K001535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cimborkova 102 / 31, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1948
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/488/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/488/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jozef Rác, nar.
19.03.1948, bytom Cimborkova 102/31, 040 01 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku
ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

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

V Košiciach, dňa 07.01.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K001536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirbus Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 457 / 0, 049 21 Betliar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1966
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/310/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/310/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Samuel Cirbus, nar.
16.04.1966, bytom Železničná 457, 049 21 Betliar (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku
ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 07.01.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K001537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajla Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 180, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/346/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/346/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan KAJLA, narodený: 23.08.1974, bytom: Haniska 180,
044 57 Haniska, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/346/2020 týmto oznamujem, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová
Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kajla

K001538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajla Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 180, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/346/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/346/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

418

Obchodný vestník 6/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2021

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan KAJLA, narodený: 23.08.1974, bytom: Haniska 180,
044 57 Haniska, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/346/2020, týmto oznamujem,
veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.

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 možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 313462020

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kajla

K001539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajla Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 180, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/346/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/346/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Štefan KAJLA, narodený: 23.08.1974, bytom: Haniska 180, 044 57 Haniska, (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 31OdK/346/2020 zo dňa
18.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu podstaty: JUDr. Roman
Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 226/2020 dňa 24.11.2020.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 31OdK/346/2020, dated on November 11th,
2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Štefan KAJLA, born on August 23th,
1974, residence at Haniska 180, 044 57 Haniska, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr. Roman Zajac,
residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 226/2020 dated on November 24th, 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on November 25th, 2020. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 31OdK/346/2020.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 31OdK/346/2020.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.

Spišská Nová Ves, January 07th, 2020
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

K001540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čelovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/24, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/382/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/382/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Eva ČELOVSKÁ, narodená: 22.01.1958, bytom: Považská
465/24, 040 11 Košice - Západ, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 30OdK/382/2020 týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 3167/80, 052
01 Spišská Nová Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Čelovská

K001541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čelovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/24, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/382/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/382/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Eva ČELOVSKÁ, narodená: 22.01.1958, bytom: Považská
465/24, 040 11 Košice - Západ, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 30OdK/382/2020 týmto
oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.

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 možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 303822020

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Čelovská

K001542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čelovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/24, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/382/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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30OdK/382/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Eva ČELOVSKÁ, narodená: 22.01.1958, bytom: Považská 465/24, 040 11 Košice - Západ,
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 30OdK/382/2020 zo
dňa 28.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu podstaty: JUDr.
Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 1/2021 dňa 04.01.2021.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 30OdK/382/2020, dated on December 28th,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Eva ČELOVSKÁ, born on January 22th,
1967, residence at Považská 465/24, 040 11 Košice – Západ, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr. Roman
Zajac, residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to the
function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 1/2021 dated on January 04th, 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on November 05th, 2021. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 30OdK/382/2020.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 30OdK/382/2020.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva 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.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.

Spišská Nová Ves, January 7th, 2021
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,

K001543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darvasová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 1367 / 14, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/308/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/308/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/308/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.,
správca navrhovateľa – dlžníka: Renáta Darvasová, nar. 16.06.1976, bytom Krátka 14, 048 01 Rožňava podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Košiciach, dňa 07.01.2021
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca

K001544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varovecká 167 / 47, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/335/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/335/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/335/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.,
správca navrhovateľa – dlžníka: Jaroslav Daňko, nar. 23.10.1986, bytom Varovecká 167/47, 044 31 Družstevná
pri Hornáde podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

V Košiciach, dňa 07.01.2021
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca

K001545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty podľa § 76 ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov/ ďalej ZKR /

Uznesením Okresného súdu Košice I. č.k. 9K/10/2007 zo dňa 4.9.2019 , vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Ing. Igor Petrovčik, narod. 10.1.1974, Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice, IČO 33 594 872, som bola
ustanovená za správcu podstaty.Uznesenie súdu zverejnené v OV MS SR č.174/2019 dňa 10.9.2019 K079562.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 76 zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, správca zverejňuje d o p l n e n i e súpisu
majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV MS SR č.10/2020, č. 18/2020, 187/2020 takto:

Súpisová zložka majetku č. 18

Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice – Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet
úpadcu zrážku z príjmu úpadcu za mesiac september 2020.
Súpisová hodnota: 1918,23 eur
Deň zapísania majetku: 2.10.2020

Súpisová zložka majetku č.19

Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet úpadcu
zrážku z príjmu úpadcu za mesiac október 2020.
Súpisová hodnota: 1922,26 eur
Deň zapísania majetku: 2.11.2020

Súpisová zložka majetku č. 20

Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet úpadcu
zrážku z príjmu úpadcu za mesiac november 2020.
Súpisová hodnota: 1921,59
Deň zapísania majetku 3.12.2020

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K001546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolinovce 141, 053 42 Kolinovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Jozef Kačo, nar. 22.04.1971, bytom Kolinovce 141, 053 42
Kolinovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kačo, s miestom podnikania: Kolinovce 141, 053
42 Kolinovce, IČO: 33 054 606, s ukončenou podnikatelskou činnosťou ku dňu 05.08.1994, 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 (ďalej len „ZKR“), konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
140/2020 z 22.07.2020 pod K056931, za najvyššiu ponuku, minimálne za 100% súpisovej hodnoty ponúkaného
hnuteľného majetku
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 153/2020 z 10.08.2020. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.30 hod. od
nasledujúceho dňa po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Správca konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu bola
doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu vo výške 100 % súpisovej hodnoty - kúpnej
ceny.
Na základe uvedeného správca podstaty 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca

K001547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolinovce 141, 053 42 Kolinovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Jozef Kačo, nar. 22.04.1971, bytom Kolinovce 141, 053 42
Kolinovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kačo, s miestom podnikania: Kolinovce 141, 053
42 Kolinovce, IČO: 33 054 606, s ukončenou podnikatelskou činnosťou ku dňu 05.08.1994, v zmysle § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 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. Oľga Kmeťová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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