Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

K011621
Spisová značka: 31R/4/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 220 683, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: ACS 4, s. r. o.,
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 220 683, takto
rozhodol
I.
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 50 220 683.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 322.
III.

Súd reštrukturalizáciu uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu prihláškou postupom podľa § 121, § 122 a § 29 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“ alebo „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Prihláška musí byť do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
doručená správcovi. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.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. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 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. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.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).Za deň
doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom
vestníku.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení
reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
a)
b)
c)
d)
e)

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv,
odmeny a prémie vedúcich zamestnancov,
opravy a investície v hodnote prevyšujúcej 20.000,- EUR,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobe,
f)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
g)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, o factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí finančných prostriedkov,
h)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
i)
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, urobenie
právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
j)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
k)
vykonanie iného než bežného úkonu v zmysle § 10 ZKR,
l)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov,
m)
uzatvorenie zmluvy prípadne dodatku k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže resp. zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20.000,- EUR,
n)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
o)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom, v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.

Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) 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 doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
na Okresnom súde Bratislava I, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. (§ 118 ods. 1 ZKR)
3R/4/2021
3.
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. (§
199 ods. 9 veta prvá ZKR)
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa použije
primerane. (§ 121 ZKR)
5.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR)
6.
Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. (§ 122 ods. 1 ZKR)
7.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
8.
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.
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)
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)
3R/4/2021
11.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
12.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
13.
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)
14.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
15.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok. (§ 122 ods. 3 ZKR)
16.
Povolením reštrukturalizácie sa konania prerušené podľa § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak v týchto
konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po odpočítaní
trov konania sa vráti dlžníkovi. (§ 118 ods. 3 ZKR)
17.
Súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, sa
povolením reštrukturalizácie prerušujú; tieto nároky možno uplatniť voči dlžníkovi len spôsobom podľa § 120 ods. 1 a
§ 124 ods. 4. (§ 118 ods. 4 ZKR)
18.
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len
veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká. (§ 120 ods. 1 ZKR)
19.
Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky,
na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom
3R/4/2021
20.
došlo k začatiu reštrukturalizačného konania, odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v
reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia
súhlasia. Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu sa rozumie okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488
Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas plnenia. Vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu
sa rozumie okamih, keď dlžník bol prvý krát oprávnený plniť takúto pohľadávku. (§ 120 ods. 2 ZKR)
21.
Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi. (§ 120 ods. 3 ZKR)
22.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel 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 CSP)

Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K011622
Spisová značka: 31R/1/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ACS Dúbravka, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821
09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 679 311, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: ACS
Dúbravka, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 679 311, takto
rozhodol
I.
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ACS Dúbravka, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 679 311.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A,
811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633.
III.

Súd reštrukturalizáciu uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu prihláškou postupom podľa § 121, § 122 a § 29 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“ alebo „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Prihláška musí byť do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
doručená správcovi. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.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. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, 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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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 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. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.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).Za deň
doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom
vestníku.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení
reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv,
b)
odmeny a prémie vedúcich zamestnancov,
c)
opravy a investície v hodnote prevyšujúcej 20.000,- EUR,
d)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
e)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
f)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
g)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, o factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí finančných prostriedkov,
h)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
i)
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, urobenie
právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
j)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
k)
vykonanie iného než bežného úkonu v zmysle § 10 ZKR,
l)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov,
m)
uzatvorenie zmluvy prípadne dodatku k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže resp. zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20.000,- EUR,
n)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
o)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom, v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) 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 doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
na Okresnom súde Bratislava I, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. (§ 118 ods. 1 ZKR)
3.

Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 veta prvá ZKR)
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa použije
primerane. (§ 121 ZKR)
5.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR)
6.
Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. (§ 122 ods. 1 ZKR)
7.
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)
8.
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.
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)
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)
11.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
12.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
13.
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)
14.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
15.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok. (§ 122 ods. 3 ZKR)
16.
Povolením reštrukturalizácie sa konania prerušené podľa § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak v týchto
konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po odpočítaní
trov konania sa vráti dlžníkovi. (§ 118 ods. 3 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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17.
Súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, sa
povolením reštrukturalizácie prerušujú; tieto nároky možno uplatniť voči dlžníkovi len spôsobom podľa § 120 ods. 1 a
§ 124 ods. 4. (§ 118 ods. 4 ZKR)
18.
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len
veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká. (§ 120 ods. 1 ZKR)
19.
Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky,
na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania,
odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné
pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú
do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia súhlasia. Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu
sa rozumie okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas
plnenia. Vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu sa rozumie okamih, keď dlžník bol prvý krát oprávnený plniť
takúto pohľadávku. (§ 120 ods. 2 ZKR)
20.
Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi. (§ 120 ods. 3 ZKR)
21.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel 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 CSP)

Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K011623
Spisová značka: 29OdK/39/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojtech Molo, nar. 10.11.1979, trvale bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Molo, nar. 10.11.1979, trvale bytom Karpatské námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1243.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 D19, pol. reg. 377/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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 15.2.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K011624
Spisová značka: 33OdK/220/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Hurajtová, nar. 09.05.1988, trvale bytom
Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Hurajtová, nar. 09.05.1988, trvale bytom
Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S1535.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 D19, pol. reg. 619/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 15.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011625
Spisová značka: 33OdK/221/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislava Bednářová, nar. 26.09.1984, trvale bytom
Hálova 1019/17, 851 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislava Bednářová, nar. 26.09.1984, trvale bytom Hálova
1019/17, 851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1131.
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 D19, pol. reg. 622/2021 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
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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 15.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011626
Spisová značka: 4K/11/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUCAR spol. s r.o., "v
konkurze", so sídlom Zvolenská 83, 984 01 Lučenec, IČO: 31 640 966, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S678, o návrhu
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 43 669,81 Eur vedenú v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 6 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa
musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica vo vyhotovení dvojmo.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011627
Spisová značka: 4K/8/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIKTOR Group a.s., so
sídlom Devičie 53, 962 65 Devičie, IČO: 36 632 911, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so
sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom
konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vo výške 335,21 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 34-36 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa
musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica vo vyhotovení dvojmo.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011628
Spisová značka: 4K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TIR s.r.o., so sídlom SNP 49,
977 01 Brezno, IČO: 00 633 496, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie
Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vo výške 3 222,90 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 59-69 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa
musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica vo vyhotovení dvojmo.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011629
Spisová značka: 6K/1/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, oddiel. Sro, vložka č. 157023/B, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská
Bystrica, značka správcu S1534, do funkcie predbežného správcu dlžníka KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží
správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do
funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011630
Spisová značka: 6K/2/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - MB+ s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 453 391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel. Sro, vložka č. 157021/B, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr. Mariána Pataja, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S1540, do funkcie predbežného správcu dlžníka MB+ s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10,
831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 453 391.
II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží
správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do
funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011631
Spisová značka: 26K/20/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Levin, rod. Kuriš, nar.:
07.03.1977, bytom: Jarná 5, 040 01 Košice, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Chmurom, so sídlom:
Zvonárska 8, 040 01 Košice o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Michaela Kaszonyiová LL.M., so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu: S2047.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 17.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011632
Spisová značka: 26K/22/2014
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Migáč, nar.: 08.03.1980, bytom:
Železiarenská 62, 040 15 Košice - Šaca o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, značka
správcu: S1717.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 17.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011633
Spisová značka: 26OdK/28/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Kmec, narodený: 26.07.1993, bytom: Stierova 1120/21,
040 23 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Návrh o d m i e t a .
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-91/2022 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011634
Spisová značka: 26OdK/31/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Dúdor, narodený: 25.02.1951, bytom: Slnečná 1672/5,
048 01 Rožňava, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Dúdor, narodený: 25.02.1951, bytom: Slnečná 1672/5,
048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Dúdor, narodený: 25.02.1951, bytom: Slnečná 1672/5, 048 01 Rožňava,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie: Nerudova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1375.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie: Nerudova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1375; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-97/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie: Nerudova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1375; 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

22

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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
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usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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).
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22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga,
K011635
Spisová značka: 26OdK/32/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Rozenberg, narodený: 22.11.1974, bytom: 040 13 Košice
- Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Ľuboš Rozenberg, s miestom podnikania: Oslobodenia
711/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 47 809 884, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.02.2017,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľuboš Rozenberg, narodený: 22.11.1974, bytom: 040 13 Košice
- Sídlisko Ťahanovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ľuboš Rozenberg, narodený: 22.11.1974, bytom: 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.

Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána Kalinčiaka 6,
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071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána Kalinčiaka 6,
071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-94/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu:
S1035; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
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5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga,
K011636
Spisová značka: 30OdK/35/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Rusňák, nar.: 11.06.1970, bytom: Košice-Juh, zast.:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Rusňák, nar.: 11.06.1970, bytom: Košice-Juh.

II.
Zbavuje dlžníka: Pavol Rusňák, nar.: 11.06.1970, bytom: Košice-Juh, všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Renáta Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01
Košice, zn. správcu: S2048.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Renáta Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01
Košice, zn. správcu: S2048; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-109/2022 na účet správcu
JUDr. Renáta Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01 Košice, zn. správcu: S2048; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011637
Spisová značka: 26OdK/33/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kišš, narodený: 02.08.1975, bytom: Hlavná 241/50, 076
43 Boťany, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kišš, s miestom podnikania: Hlavná 241/50, 076 43 Boťany,
IČO: 46 000 925, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.04.2016, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kišš, narodený: 02.08.1975, bytom: Hlavná 241/50, 076
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43 Boťany.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Kišš, narodený: 02.08.1975, bytom: Hlavná 241/50, 076 43 Boťany, 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. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1424.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1424; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-99/2022 na účet správcu
podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1424; 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).
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3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
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
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veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga,
K011638
Spisová značka: 30OdK/36/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Július Džubák, nar.: 03.06.1974, bytom: Hlavná 68 / 16, 049 41
Pača, podnik. pod obchodným menom: Július Džubák, s miestom podnikania: Jarková 110, 049 41 Pača, IČO:
44829299, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu 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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vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Pača.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Július Džubák, nar.: 03.06.1974, bytom: Hlavná 68 / 16, 049 41

II.
Zbavuje dlžníka: Július Džubák, nar.: 03.06.1974, bytom: Hlavná 68 / 16, 049 41 Pača, všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1910.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1910; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-110/2022 na účet správcu
JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1910; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
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10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011639
Spisová značka: 26OdK/34/2022
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Diana Levčáková, narodená: 31.08.1983, bytom: 076 72
Ižkovce 21, podnikajúca pod obchodným menom: Diana Knapeková, s miestom podnikania: Vinohradská 837/7, 079
01 Veľké Kapušany, IČO: 33 448 582, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.08.2015, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Diana Levčáková, narodená: 31.08.1983, bytom: 076 72
Ižkovce 21.
II.
Zbavuje dlžníka: Diana Levčáková, narodená: 31.08.1983, bytom: 076 72 Ižkovce 21, 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. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1579.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1579; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-106/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579; 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).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
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
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neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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
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určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga,
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K011640
Spisová značka: 30OdK/159/2021
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Peter Mačejko, narodený: 16.05.1984, bytom: Dvorníky - Včeláre 117, 044 02
Dvorníky - Včeláre, o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 20.12.2021, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Darina
Geceľovská, Gočovo 106, 049 24 Gočovo, v celkovej výške 6.476 eur, ktoré bolo doručené správcovi podstaty dňa
23.12.2021, s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011641
Spisová značka: 32OdK/35/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Simona Wienerová, narodený: 24.06.1989, bytom: Laborecká
462/14, 040 11 Košice-Západ, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Wienerová, narodený: 24.06.1989, bytom: Laborecká
462/14, 040 11 Košice-Západ.
II.
Zbavuje dlžníka: Simona Wienerová, narodený: 24.06.1989, bytom: Laborecká 462/14, 040 11 KošiceZápad, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca
3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804.
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.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika
Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-111/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu:
S804; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
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
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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
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ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 17.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011642
Spisová značka: 32OdK/36/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Mižigár, narodený: 07.10.1987, bytom: Žehra 165, 053 61
Žehra, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Mižigár, s miestom podnikania: Žehra 165, 05361 Žehra, IČO:
46168630, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.12.2019, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Žehra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Mižigár, narodený: 07.10.1987, bytom: Žehra 165, 053 61

II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Mižigár, narodený: 07.10.1987, bytom: Žehra 165, 053 61 Žehra, 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: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1982.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

50

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

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.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1982; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-107/2022 na účet správcu
podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1982; 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
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a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
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
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ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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,
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ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 17.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011643
Spisová značka: 32OdK/37/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Božena Poláková, narodená: 25.05.1951, bytom: Nad tehelňou
41, 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. D14-115/2022 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 18.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
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K011644
Spisová značka: 32OdK/38/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš Horbaľ, narodený: 22.07.1993, bytom: Mariánske námestie
381/18, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Horbaľ, s miestom podnikania:
Mariánske námestie 381/18, 05304 Spišské Podhradie, IČO: 48294314, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Horbaľ, narodený: 22.07.1993, bytom: Mariánske
námestie 381/18, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Horbaľ, s miestom
podnikania: Mariánske námestie 381/18, 05304 Spišské Podhradie, IČO: 48294314.
II.
Zbavuje dlžníka: Miloš Horbaľ, narodený: 22.07.1993, bytom: Mariánske námestie 381/18, 053 04
Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Horbaľ, s miestom podnikania: Mariánske námestie
381/18, 05304 Spišské Podhradie, IČO: 48294314, 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. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S795.
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.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
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.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
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. D14-108/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795; 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 17.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011645
Spisová značka: 31OdK/39/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Desat, nar. 10.11.1979, Školská 43/84, 955 01
Nemčice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Peter Desat, s miestom podnikania Školská 43/84, 955
01 Nemčice, IČO: 47088885 (t. č. pozastavená činnosť), zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Desat, nar. 10.11.1979, Školská 43/84, 955 01 Nemčice,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Peter Desat, s miestom podnikania Školská 43/84, 955 01
Nemčice, IČO: 47088885.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra,
značka správcu: S1552.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 11.02.2022 vedený pod položkou registra D14 235/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K011646
Spisová značka: 31OdK/38/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Erika Konczová, nar. 08.04.1983, bytom Vodná 2917/21,
945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Komárno.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Konczová, nar. 08.04.1983, bytom Vodná 2917/21, 945 01

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, zn. správcu: S12.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 10.02.2022 vedený pod položkou registra D14 224/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
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K011647
Spisová značka: 29OdK/101/2021
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Kristián Zakály, nar. 26.02.1975,
bytom Okoličná na Ostrove 195, ktorého správcom je : SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom kancelárie: Nitra,
Mostná č. 13, o návrhu správcu na zaslanie výzvy dlžníkovi na poskytnutie súčinnosti správcovi, takto
rozhodol
I.
Súd v y z ý v a dlžníka : Kristián Zakály, nar. 26.02.1975, bytom Okoličná na Ostrove 195, aby v
lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi úpadcu: SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom
kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, súčinnosť požadovanú správcom vo výzve, ktorá bola dlžníkovi doručená dňa
24.09.2021 a dňa 26.11.2021.
II.
Súd p o u č u j e dlžníka : Kristián Zakály, nar. 26.02.1975, bytom Okoličná na Ostrove 195, že ak
neposkytne správcovi požadovanú súčinnosť, súd môže na návrh správcu nariadiť jeho predvedenie na súd, aby
podal vysvetlenie a môže mu uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do výšky 165 000,- eur ( slovom
jednostošesťdesiatpäťtisíc eur ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2022
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K011648
Spisová značka: 31OdK/40/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : August Horváth, nar. 26.09.1953, bytom Pod Vinicami
216/4, 941 37 Strekov, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: August Horváth, nar. 26.09.1953, bytom Pod Vinicami 216/4,
941 37 Strekov.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Alexej Vašek, so sídlom kancelárie Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno, zn.
správcu: S1567.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
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§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.02.2022 vedený pod položkou registra D14 245/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K011649
Spisová značka: 31OdK/41/2022
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ľudovít Banyák, nar. 26.10.1956, Pekárska 626/22, 946 14
Zemianska Olča, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ľudovít Banyák, s miestom podnikania
Pekárska 626/22, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 51728478, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01
Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Banyák, nar. 26.10.1956, Pekárska 626/22, 946 14
Zemianska Olča, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ľudovít Banyák, s miestom podnikania
Pekárska 626/22, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 51728478.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Katarína Gajdošová, so sídlom kancelárie Poľná 50, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S2050.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.02.2022 vedený pod položkou registra D14 244/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
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popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2022
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K011650
Spisová značka: 3OdK/28/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojtech Lacko, nar. 08.02.1989, Okružná 507/2, Šuňava,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Bratislava, Račianska 71, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Lacko, nar. 08.02.1989, Okružná 507/2, Šuňava,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01,
IČO: 42445990,
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:
JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42445990, 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. 93/2022.
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.
Okresný súd Prešov dňa 18.2.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011651
Spisová značka: 4K/16/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tibor Hajdu, nar. 23.4.1968, bytom
Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č. k.
4K/16/2015-212 zo dňa 24.01.2022 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Tibor Hajdu, nar. 23.4.1968,
bytom Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2022

Okresný súd Prešov dňa 18.2.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011652
Spisová značka: 36K/3/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AMON Hotel Service s.r.o., IČO: 50 137 751, so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka č.: 157772/B, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AMON Hotel Service s.r.o., IČO: 50 137 751, so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka č.: 157772/B.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011653
Spisová značka: 60K/3/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Profi Event s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10,
831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 845 857, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 157782/B, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Profi Event s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 845 857, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 157782/B.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.02.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K011654
Spisová značka: 23OdK/30/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Lanczová, narodená 11.06.1957, trvale bytom 925
32 Veľká Mača 470, podnikajúceho pod obchodným menom Alžbeta Lanczová, IČO: 11 882 174, s miestom
podnikania 925 32 Veľká Mača, Kúpalisko, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.02.1996, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave,
Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta Lanczová, narodená 11.06.1957, trvale bytom 925 32
Veľká Mača 470.
II.
Ustanovuje správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava,
IČO: 35 959 665, značka správcu: S1131.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
08.02.2022, vedený pod položkou registra 96/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

73

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
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alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Jana Wilková, sudkyňa
K011655
Spisová značka: 23OdK/31/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Slezák, narodený 21.02.1958, trvale bytom 908 51
Holíč, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária
CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Slezák, narodený 21.02.1958, trvale bytom 908 51 Holíč.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
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08.02.2022, vedený pod položkou registra 98/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
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kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Jana Wilková, sudkyňa
K011656
Spisová značka: 36OdK/28/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Farkašovský, narodený 21.10.1991, trvale bytom
925 54 Šalgočka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Farkašovský, narodený 21.10.1991, trvale bytom 925 54
Šalgočka.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, IČO: 31
196 560, značka správcu: S1272.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.

Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

79

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
07.02.2022, vedený pod položkou registra 87/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011657
Spisová značka: 36OdK/29/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nikoleta Kukkóová, narodená 05.02.1977, trvale bytom
920 56 Dvorníky 531, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Nikoleta Kukkóová, narodená 05.02.1977, trvale bytom 920 56
Dvorníky 531.
II.
S1607.

Ustanovuje správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258, značka správcu:

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
07.02.2022, vedený pod položkou registra 86/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
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 TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011658
Spisová značka: 36OdK/30/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Straka, narodený 18.03.1980, trvale bytom 908 46
Unín, podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Straka, IČO: 41 208 749, s miestom podnikania 908 46 Unín
76, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2007, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Straka, narodený 18.03.1980, trvale bytom 908 46 Unín.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 48 003 506, značka správcu: S1765.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.

Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
07.02.2022, vedený pod položkou registra 91/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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 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 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
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súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011659
Spisová značka: 36OdK/31/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Randys, narodený 16.12.1991, trvale bytom 919 01
Zvončín 266, podnikajúceho pod obchodným menom Patrik Randys RaseCar, IČO: 46 052 267, s miestom
podnikania 919 01 Zvončín 266, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2021, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11,
917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Randys, narodený 16.12.1991, trvale bytom 919 01
Zvončín 266.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka
správcu: S1809.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
08.02.2022, vedený pod položkou registra 93/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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 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
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011660
Spisová značka: 36OdK/32/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Špenátová, narodená 14.03.1972,
trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/35, 917 02 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Beáta Špenátová,
IČO: 51 329 808, s miestom podnikania Ulica gen. Goliána 6016/35, 917 02 Trnava, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 13.08.2019, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Špenátová, narodená 14.03.1972, trvale bytom Ulica gen.
Goliána 6016/35, 917 02 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 47
050 101, značka správcu: S1148.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
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 náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
08.02.2022, vedený pod položkou registra 94/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
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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 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
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011661
Spisová značka: 36K/2/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RÉVAY - TRADE, s.r.o., so sídlom 9. mája 15,
917 02 Trnava, IČO: 44 697 180, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
23804/T, takto
rozhodol
I.
V y z ý v a dlžníka: RÉVAY - TRADE, s.r.o., so sídlom 9. mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 44 697 180,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23804/T, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
II.
V y z ý v a dlžníka: RÉVAY - TRADE, s.r.o., so sídlom 9. mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 44 697 180,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23804/T, aby v lehote 20 dní od
doručenia tohto uznesenia 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.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
IV.

P o u č u j e dlžníka, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
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neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
V.
P o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom
na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.02.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajro Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 1089/19, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/152/2021 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/152/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Adrián Hajro, bytom Wolkrova č. 1084/19, 851 01
Bratislava, nar. 21.09.1962, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo e-mailom
na aksamit@aksamit.sk, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky podľa osobitného predpisu.
V Bratislave, dňa 21. februára 2022
JUDr. Martin Aksamit
správca

K011663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajro Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 1089/19, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/152/2021 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/152/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Adrián Hajro, bytom Wolkrova č. 1084/19, 851 01
Bratislava, nar. 21.09.1962, týmto oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK59 8360 5207 0042 0619 0418, s variabilným symbolom čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 21. februára 2022
JUDr. Martin Aksamit
správca

K011664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mattová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 04 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/149/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/149/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 03.05.2018, sp. zn. 8OdK/149/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 92/2018 zo dňa 15.05.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bc. Stanislava
Mattova, nar. 06.07.1987, trvale bytom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811
02 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
(ďalej len ,,Správca'').
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 § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak
niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Bc. Stanislava Mattova, nar. 06.07.1987,
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K011665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2021 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 31OdK/145/2021 zo dňa 11.11.2021, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 231/2021 dňa 2.12.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Dobeš, narodený 4.9.1994,
Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01
Bratislava.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), 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 Marek Dobeš, narodený 4.9.1994,
Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava, zrušuje.

JUDr. Eva Bieliková, správca

K011666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Páleš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568 / 19, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1958
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/213/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/213/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ladislav Páleš, nar. 10.08.1958, trvale bytom Furdekova 2568/19, 851
01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/213/2021, týmto oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palárikova 14, 811 04 Bratislava v
úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling, PhD.
komplementár

K011667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Páleš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568 / 19, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1958
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/213/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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33OdK/213/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ladislav Páleš, nar. 10.08.1958, trvale bytom Furdekova 2568/19, 851
01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp.zn. 33OdK/213/2021, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling, PhD.
komplementár

K011668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Páleš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568 / 19, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1958
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/213/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/213/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Ladislav Páleš, nar.
10.08.1958, trvale bytom Furdekova 2568/19, 851 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33OdK/213/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 33/2022
zo dňa 17.02.2022 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Ladislav Páleš, nar. 10.08.1958, trvale bytom Furdekova 2568/19, 851 01 Bratislava,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
hereby I inform you, that District Court in Bratislava I declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed
me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 33OdK/213/2021 and published in the Commercial bulletin
No. 33/2022 dated 17.02.2022.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.02.2022.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 17.02.2022. The bankruptcy was declared
of following day.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Palárikova 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje 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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: : Palárikova 14, 811 01 Bratislava, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the 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. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) 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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Majling, PhD., správca
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JUDr. Ján Majling, PhD., trustee

K011669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Geoddat, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 15/2457 / 0, 831 52 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 724 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 33K/46/2021 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/46/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Kubicová, ustanovená správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Geoddat, spol. s r.o. , so sídlom Pekná
cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 724 480, zvolala prvú schôdzu veriteľov na dňa 16.03.2022 o 11:00 hod. do
zasadacej miestnosti- č. R09, trakt 2 nachádzajúcej sa na prízemí, na adrese Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava.
Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 35/2022.
Týmto správkyňa v zmysle § 34 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konanie prvej schôdze veriteľov zvolanej na dňa 16.03.2022 o 11:00 hod.
sa ruší.
Správkyňa zvoláva prvú schôdzu veriteľov na nový termín, dňa 22.03.2022 o 11:00 hod.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční v zasadacej miestnosti- č. R09, trakt 2 nachádzajúcej sa na prízemí, na
adrese Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava s nasledovným programom:

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty
3. Voľba veriteľského výboru, zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty v zmysle § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia veriteľov začína 10.45 hod. a končí najneskôr do otvorenia schôdze veriteľov. Po začiatku schôdze
veriteľov účasť na schôdzi veriteľov nie je prípustná. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc na zastupovanie,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, výpis z obchodného registra, doklad totožnosti splnomocneného
zástupcu alebo v prípade fyzickej osoby veriteľa.
V Bratislave, dňa 21.02.2022
JUDr. Viera Kubicová
správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Mikulenčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/37/2021 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Eduard Veterník, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Mikulenčák, nar. 26.12.1978, Furdekova
2568/19, 851 04 Bratislava, týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 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
“ZoKR”), sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Mikulenčák, nar.
26.12.1978, Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K011671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Sloboda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky Malacky, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/191/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/191/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Ivan Sloboda, nar. 28.12.1978, 901 01 Malacky v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/191/2021 týmto oznamuje, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie Slobody 10,
811 06 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až piatok 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 16,00 hod..
Nahliadnuť do spisu je možné po predchádzajúcej dohode na základe žiadosti zaslanej písomne na adresu sídla
kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu ak@pohovej-advokat.sk.
Mgr. Marin Pohovej, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Sloboda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky Malacky, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33Ok/191/2021 S491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/191/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka Ivan SLOBODA, dátum narodenia 28.12.1978, trvale bytom Malacky, 901
01 Malacky (ďalej len "Dlžník") v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.:
33OdK/191/2021 týmto zverejňuje, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel
popierania pohľadávok podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32
ods. 19 ZKR na účet správcu v banke Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.
Mgr. Martin Pohovej, správca

K011673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTROMAC Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 332 788
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2010 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia veriteľského výboru:
A. Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, registrácia:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2257/B
Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Premac, spol. s r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 17 316 138, registrácia:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 864/B, zastúpená: LD Legal, s.r.o.,
advokátska kancelária, so sídlom: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47 255 692,
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
B.
1.
2.
3.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Záver

K Bodu B - 1.:
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Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Mgr. Michal Mihálik, pričom členovia veriteľského výboru
konštatovali, že si nevyhradili zasadnutie bez účasti správcu. Bolo zistené, že členovia veriteľského výboru boli
riadne oboznámení s konaním zasadnutia. Na zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní 3 z 3 členov
veriteľského výboru, t.j. zasadnutie je uznášaniaschopné podľa 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).
K bodu B - 2.:
Členovia veriteľského výboru sa oboznámili s programom zasadnutia a s návrhmi uznesení a následne zaslali
svoje hlasovanie vo forme hlasovacieho lístka na e-mailovú adresu správcu Mgr. Michala Mihálika.
Návrh Uznesenia č. 1
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s., sídlo: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
2257/B.“
Písomné hlasovanie členov veriteľského výboru:
Za:

3 hlasov

Proti:

0 hlasov

zdržali sa hlasovania:

0 hlasov

nehlasovali:

0 hlasov

Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s., sídlo: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
2257/B.“
Vzhľadom na prijatie Uznesenia č. 1 je hlasovanie o prijatí ďalších uznesení (voľba ďalších členov
veriteľského výboru za predsedu) bezpredmetné.

K bodu B - 3.:
Na záver správca Mgr. Michal Mihálik poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za hlasovanie.

Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda veriteľská výboru
v zast.
Ing. Katarína Macková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MakroFoto s. r. o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 890 714
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2021 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32K/6/2021 – 121 zo dňa 01.07.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 131/2021 zo dňa 09.07.2021 (účinky vyhlásenia – 10.07.2021), značka záznamu:
K033130, bol na majetok dlžníka - MakroFoto s. r. o. „v konkurze”, so sídlom Karloveská 6C, Bratislava IČO:
45 890 714 (ďalej len „úpadca“) vyhlásený malý konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok:
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 32K/6/2021,
že v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 21.02.2022 pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávok v zozname: 37, 38, 39.
Veriteľ: Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Celková prihlásená suma: 979,94,- EUR
V zmysle ustanovení § 32 ods. 3 a 7 ZKR, je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je
podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu
pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, čo predstavuje 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
Účet správcu, zverejnený na účely popierania: SK13 0200 0000 0013 6401 8951

V Bratislave, dňa 21.02.2022

JUDr. Peter Vrábel, správca

K011675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hančík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlky 46, 900 44 Vlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/91/2021 S1518
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
31OdK/91/2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Hančík, nar. 27.07.1962, Vlky 46, 900
44 Vlky, občan SR, týmto v súlade s § 81 ZKR vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 247/2021 zo dňa: 27.12.2021 súpisovú zložku majetku č. 1.
pozemok parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. list vlastníctva č. 1239, vedený pre okres:
1477/136, o výmere 362 m2, druh pozemku: orná pôda
Senec, obec: Zálesie, k.ú.: Zálesie
2/4
18.100 16.12.2021
€

a to z dôvodu, že správca pri dôkladnom šetrení zistil, že uvedený majetok nie je majetkom úpadcu, ale patrí
inému vlastníkovi a teda bol do súpisu zaradený nesprávne.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K011676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 727, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08
Bratislava, ako správca dlžníka – obchodnej spoločnosti AG PLAY, s. r. o., so sídlom Janka Kráľa 727, 905 01
Senica, IČO 36 778 150, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že pohľadávka /pohľadávky/ veriteľa Mesto Púchov, IČO: 00 317 748, Štefánikova 821/21, Púchov s
prihlásenou sumou /sumami/ 7155,30 eur (dátum prijatia prihlášky 18.2.2022) a doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola /boli/ zapísaná /zapísané/ do zoznamu pohľadávok vedeného podľa
ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 24.
V Bratislave 21.2.2022

K011677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 727, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08
Bratislava, ako správca dlžníka – obchodnej spoločnosti AG PLAY, s. r. o., so sídlom Janka Kráľa 727, 905 01
Senica, IČO 36 778 150, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že pohľadávka /pohľadávky/ veriteľa Mesto Piešťany, IČO: 00 612 031, Nám. SNP 1475/3, Piešťany s
prihlásenou sumou /sumami/ 18554,80 eur (dátum prijatia prihlášky 18.2.2022) a doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola /boli/ zapísaná /zapísané/ do zoznamu pohľadávok vedeného podľa
ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 25.
V Bratislave 21.2.2022

K011678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Husárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrusovova 1047 / 7, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.10.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 3.2.2022 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden
majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Igor Husárik, nar. 30. októbra 1983, trvale bytom Andrusovova
1047/7, 851 01 Bratislava končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Igor Husárik, nar. 30. októbra 1983, trvale bytom
Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 21.2.2022

K011679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 838, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/14/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/14/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznámenie, kde možno nahliadať do spisu
JUDr. Marieta Katona správca dlžníka: Iveta Takáčová, nar. 29.04.1977, bytom 925 62 Váhovce 838, týmto
oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 36OdK/14/2022 - 12
nahliadať v kancelárií správcu na adrese Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, a to každý pracovný deň v
úradných hodinách od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 903 237 230 alebo prostredníctvom e-mailu
na pravnicka.katona@gmail.com.
V Dun.Strede, 21.02.2022
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K011680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 838, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/14/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, zn. správcu: S1772, správca
dlžníka Iveta Takáčová, nar. 29.04.1977, bytom 925 62 Váhovce 838 v konaní č. 36OdK/14/2022 - 12 týmto v
zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK09 7500 0000 0040 2213 8252, účet je vedený v ČSOB, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR 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; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Dun.Strede, dňa 21.02.2022
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K011681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 838, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
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Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/14/2022 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/14/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„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 „
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Uznesením Okresného súdu Trnava č.k.: 36OdK/14/2022-12 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta
Takáčová, nar.: 29.04.1977, trvale bytom: 925 62 Váhovce 838, oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje
všetkých dlhov a za správcu bol ustanovený JUDr. Marieta Katona, Kúpeľná 33, Dunajská Streda.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Iveta Takáčová,
nar.: 29.04.1977, trvale bytom: 925 62 Váhovce 838, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Iveta Takáčová, bd.: 29.04.1977, address: 925 62 Váhovce 838, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava has been declared and the
debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 28/2022 dňa 10.02.2022.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 28/2022 on 10.February 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BaRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
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application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BaRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
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16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BaRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BaRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Marieta Katona správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K011682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef László
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová Hradská 0, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1972
Obchodné meno správcu:
VGD Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Krajinská 32, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/42/2021 S2029
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/42/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Správca dlžníka Jozef László, narodený 03.01.1972, trvale bytom 930 13 Trhová Hradská, týmto podľa ust.
§167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem III. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom dňa 03.01.2022 v Obchodnom vestníku č. 1/2022 ako:
súpisová zložka č. 1 - hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo zn. RENAULT CLIO, rok výroby 2002, farby
čierna metalíza, VIN: VF1BB0P0G26970928, stav: pojazdné, opotrebované v súpisovej hodnote 1000,- €.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 08.03.2022 do 15.00 hod. poštou, do elektronickej
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schránky správcu alebo osobne na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu VGD Recovery k.s. so sídlom
Krajinská 32, 921 01 Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 23OdK/42/2021 László neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo, IČO
(kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet
správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku
podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle
späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako
neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.

2. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Tatrabanka a.s., IBAN: SK10 1100 0000 0029 4510 1811 pod VS: 23422021, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.

3. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.

4. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov.

5. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.

6. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.

7. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.

8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou
posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
nízka.

V Piešťanoch dňa 21.02.2022
VGD Recovery k.s.
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JUDr. Ondrej Šuriak, komplementár

K011683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tričák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská ulica 9264 / 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/117/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Róbert Tričák, narodený 23.07.1964,
trvale bytom Novomestská ulica 9264/7, 917 01 Trnava, 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 21.02.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 21.02.2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K011684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Sárköziová Vodnyánszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajský Klátov 411 0, 930 21 Dunajský Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Obchodné meno správcu:
VGD Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Krajinská 32, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/92/2021 S2029
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/92/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Trnave uznesením zo dňa 14.12.2021, sp. zn. 60OdK/92/2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 245/2021 dňa 22.12.2021, ustanovil spoločnosť VGD Recovery k.s, Krajinská 32, 921
01 Piešťany, IČO: 53 353 943, zapísaná v OR OS TT, Odd.: Sr, Vl. č.: 10152/T, značka správcu S2029 za
správcu (ďalej len „Správca“) majetku úpadcu Monika Sárköziová Vodnyánszka, narodená 21.11.1986, trvale
bytom Dunajský Klátov 411, 930 21 Dunajský Klátov (ďalej len „Úpadca“ alebo „Dlžník“).
Pri preskúmaní pomerov Úpadcu podľa § 167h ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ako „ZKR“), Správca vychádzal (i) z údajov uvedených Dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, (ii)
z údajov, ktoré Dlžník uviedol po poučení a výzve Správcu na súčinnosť, (iii) z údajov, ktoré Správcovi zaslali
oslovené inštitúcie, ktoré evidujú majetok a (iv) z vlastných šetrení Správcu. Žiadny veriteľ Dlžníka nepožiadal
Správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku Úpadcu.
Správca nezistil žiaden majetok Dlžníka, ktorý by mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu nepodlieha
žiaden majetok a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Správca konštatuje, že uplynula základná prihlasovacia lehota.
Na základe vyššie uvedeného Správca oznamuje, že konkurz sa končí.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR publikovaním tohto oznámenia v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 a ods. 5 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia Správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má Správca majetok alebo dokumentáciu patriacu Dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti Dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov Dlžníka. Ak bol konkurz
zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej pohľadávky.
VGD Recovery, k.s.
JUDr. Ondrej Šuriak, komplementár

K011685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Žitňanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec ., 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/101/2021 S2038
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/101/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, sídlo kancelárie: Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava, správca dlžníka Vladimír
Žitňanský, narodený: 08.08.1980, bytom: Hlohovec, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník je
vlastníkom nasledujúceho majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
por.
číslo

druh majetku podiel popis

1

nehnuteľnosť 1/4

súpisová
hodnota

byt č. 45, 2 poschodie, vchod E, zapísaný na LV č. 3572 pre obec a katastrálne územie
20.750,Topoľčany, na ulici K. Kuzmányho 1593/18, podiel na spoločných častiach a spoločných
EUR
zariadeniach 146/10000

dôvod
zápisu
majetok
dlžníka

K011686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Výhone 111/14, 922 21 Moravany n/V.
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/292/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/292/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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A/ VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na dlžníka Tibor Balogh, nar. 15.12.1973, trvale bytom Na Výhone 111/14, 922 21 Moravany nad Váhom
bol vyhlásený Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/292/2020 dňa 28.10.2020 zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 207/2020 dňa 27.10.2020 pod zn. K077199. Do konkurzu sa prihlásili traja nezabezpečení veritelia
s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 13 729,79 €.
Správca zistil majetok, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku č. 234/2020 dňa 04.12.2020 pod zn. K087642. Na
speňaženie tohoto majetku bolo vyhlásené verejné ponukové konanie podľa ustanovení § 167n a 167p ZKR, do
ktorého sa nik neprihlásil, však na predmet kúpy sa prihlásil rodinný príslušník dlžníka – brat s uplatnením
predkupného práva. Bolo vyťažené v hodnote ocenenia ZP.č.19/2020 + uhradené poplatky,a to:nehnuteľný
majetok – pozemky suma 2 764,75 €.
Správca oznámil dľa ZKR záujem zostaviť Rozvrh v Obchodnom vestníku č. 242/2021 dňa 17.12.2021 pod zn.
K068906 a predtým zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate. Vzhľadom na to, že žiaden oprávnený ani nikto
nepodmieňoval tento zoznam, správca dnes predkladá Rozvrh všeobecnej časti podstaty, pretože žiadni záložní
veritelia neboli, takto:
B/ ROZVRHOVÁ ČASŤ
B1/

Príjem celkom

2 764,75 €

z toho

zo speňaženia pozemkov

z toho

uhradené poplatky

B2/

Výdavky konkurzu spolu

z toho:

súdny poplatok dľa prílohy položka 5d Zák. č. 71/1992Zb.(0,2% z výť.)

2 753,00 €
11,75 €
1 464,75 €

odmena sprácu zo speňaženia

390,67

DPH z odmeny správcu

78,13 €

poplatok za vedenie kancelárie dľa § 24b (18x30)

540,00 €

DPH

108,00 €

znalecký posudok č. 19/2020

206,94 €

poštovné

12,10 €

notárske poplatky

10,51 €

cestovné správcu Moravany nad Váhom 2x

64,85 €

rezerva na ukončenie konkurzu

48,02 €

B3/

K rozdeleniu veriteľom

B4/

% uspokojenia (1 800/13 729,79) x 100

5,53 €

1 300,00 €
9,47 %

B5/
Čiastka prihlásených a priznaných pohľadávok spolu vo výške 13 729,79 €, z toho uspokojenie pre
veriteľa:
Názov veriteľa
Klein Ladislav

Zistené v €
6 408,36 €

Výťažok v €
606,77

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krajský súd v Bratislave
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Spolu za veriteľov

B6/

233,41 €
7 088,02
13 729,79

Nerozdelené

Deň vydania: 24.02.2022
22,10
671,13
1 300,00

0,00 €

Poučenie veriteľom:
Správca určuje 15-dňovú lehotu na správoplatnenie tohto úkonu podľa §101 ods.1 ZKR odo dňa tohto
zverejnenia.
Správca po nadobudnutí právoplatnosti tohto Rozvrhu podľa § 101 ods. 1 ZKR rozošle tieto zdroje týmto
veriteľom.
Súdny poplatok bude zaplatený Okresnému súdu Trnava podľa pol. č. 5 ods. d) zákona SNR č. 71/1992 Zb. vo
výške 5,53 € z položky výdavky konkurzu.

v Trnave dňa17.02.2022

predkladá: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,
správca

K011687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava ., 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/242/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Kmeťo, nar. 19.05.1988, trvale bytom 917 01
Trnava týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa:
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00151866, v celkovej
sume
156,05
Eur.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Olah
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovany nad Dudváhom 148, 919 24 Križovany nad Dudváhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/36/2021 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka František Olah, narodený 14.08.1966, trvale bytom 919 24
Križovany nad Dudváhom 148, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania,
že v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady
konkurzu.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K011689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Barteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gucmanova 673/13, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miriam Šefčíková, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava - správca v konkurznom konaní
vyhlásenom na majetok dlžníka: Mária Barteková, narodená 16.09.1969, trvale bytom Gucmanova 673/13, 920 41
Leopoldov, oznamujem že, uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/16/2022 zo dňa 04. februára 2022,
som bola ustanovená do funkcie správcu vyššie uvedeného dlžníka. Súčasne oznamujem, že v pracovných dňoch
od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 15.00 hod. je možné nahliadať do spisu vedeného správcom o predmetnom
konaní pod č. sp. 23OdK/16/2022 S1226 a to v kancelárii správcu na vyššie uvedenej adrese. Termín stretnutia si
prosím dohodnite vopred na tel. č. 033/5503060 alebo prostredníctvom e-mailu miriam.sefcikova@auditconsult.sk.

K011690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dudás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 240, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/24/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/24/2022
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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Ing. Miriam Šefčíková, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava - správca v konkurznom konaní
vyhlásenom na majetok dlžníka: Peter Dudás, narodený 15.01.1961, trvale bytom 925 07 Mostová 240,
oznamujem že, uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/24/2022 zo dňa 11. februára 2022, som bola
ustanovená do funkcie správcu vyššie uvedeného dlžníka. Súčasne oznamujem, že v pracovných dňoch od 8.00 11.30 hod. a od 12.30 - 15.00 hod. je možné nahliadať do spisu vedeného správcom o predmetnom konaní
pod č. sp. 23OdK/24/2022 S1226 a to v kancelárii správcu na vyššie uvedenej adrese. Termín stretnutia si prosím
dohodnite vopred na tel. č. 033/5503060 alebo prostredníctvom e-mailu miriam.sefcikova@auditconsult.sk.

K011691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dudás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 240, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/24/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca dlžníka: Peter Dudás, narodený 15.01.1961, trvale bytom 925 07 Mostová
240, zverejňujem v zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, číslo bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu pre
popretie pohľadávky veriteľom – číslo účtu SK69 8330 0000 0026 0154 3798, vedený vo Fio bank.

K011692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/384/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/384/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
A/ VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na dlžníka Ľubomír Jankovič, nar. 01.10.1963, trvale bytom R. Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec bol
vyhlásený Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/384/2020 dňa 15.01.2021 zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 8/2021 dňa 14.01.2021 pod zn. K001853.. Do konkurzu sa prihlásili šiesti nezabezpečení veritelia
s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 28 361,19 €.
Správca zistil majetok, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku č. 64/2021 dňa 06.04.2021 pod zn. K015565. Na
speňaženie tohoto majetku bolo vyhlásené verejné ponukové konanie podľa ustanovení § 167n a 167p ZKR, do
ktorého sa nik neprihlásil, však na predmet kúpy sa prihlásila oprávnená osoba – spoluvlastník nehnuteľnosti,
s uplatnením predkupného práva bolo vyťažené v znaleckej hodnote,a to:nehnuteľný majetok – suma7 560,00 €.
Správca oznámil dľa ZKR záujem zostaviť Rozvrh v Obchodnom vestníku č. 242/2021 dňa 17.12.2021 pod zn.
K068907 a predtým zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate. Vzhľadom na to, že žiaden oprávnený ani nikto
nepodmieňoval tento zoznam, správca dnes predkladá Rozvrh všeobecnej časti podstaty, pretože žiadni záložní
veritelia neboli, takto:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B/ ROZVRHOVÁ ČASŤ
B1/

Príjem celkom

7 560,00 €

z toho

zo speňaženia nehnuteľnosti

z toho

uhradené poplatky

B2/

Výdavky konkurzu spolu

z toho:

súdny poplatok dľa prílohy položka 5d Zák. č. 71/1992Zb.(0,2% z výť.)

7 550,00 €
10,00 €
2 560,00 €
15,12 €

poštovné

11,90 €

znalecký posudok

240,00 €

cestovné správcu

64,00 €

konkurzné poplatky

27,00 €

odmena sprácu zo speňaženia

1 019,70 €

DPH z odmeny správcu

203,94 €

poplatok za vedenie kancelárie dľa § 24b (15x30)

450,00 €

DPH

90,00 €

vedenie účtovníctva (130,00 + 120,00 + DPH)
rezerva na ukončenie konkurzu
B3/

K rozdeleniu veriteľom

B4/

% uspokojenia (5 000/28 361,19) x 100

300,00 €
138,34 €
5 000,00 €
17,63 %

B5/
Čiastka prihlásených a priznaných pohľadávok spolu vo výške 28 361,19 €, z toho uspokojenie pre
veriteľa:

Názov veriteľa
EX CREDIT, a.s.
Krajský súd v Bratislave
Mesto Hlohovec
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Slovenská konsolidačná, a.s,
Spolu za veriteľov

B6/

Zistené v €
12 488,83
99,83
546,34
4 928,27
8 565,71
1 732,21
28 361,19

Nerozdelené

Výťažok v €
2 201,76
17,59
96,31
868,84
1 510,12
305,38
5 000,00

0,00 €

Poučenie veriteľom:
Správca určuje 15-dňovú lehotu na správoplatnenie toho úkonu podľa § 101 ods. 1 ZKR odo dňa tohto
zverejnenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca po nadobudnutí právoplatnosti tohto Rozvrhu podľa § 101 ods. 1 ZKR rozošle tieto zdroje týmto
veriteľom. Súdny poplatok bude zaplatený Okresnému súdu Trnava podľa pol. č. 5 ods. d) zákona SNR č.
71/1992 Zb. vo výške 15,12 € z položky výdavky konkurzu.

v Trnave dňa 17.02.2022

predkladá: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,
správca

K011693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Barteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gucmanova 673/13, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca dlžníka: Mária Barteková, narodená 16.09.1969, trvale bytom Gucmanova
673/13, 920 41 Leopoldov, zverejňujem v zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, číslo bankového účtu, na ktorý je
možné zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom – číslo účtu SK69 8330 0000 0026 0154 3798, vedený
vo Fio bank.

K011694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezzeyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2022 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca úpadcu Mária Mezzeyová, narodená 31.03.1964, trvale bytom Lesná 432/56,
932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Mária Mezzeyová, IČO: 46 472 908, s miestom
podnikania Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.05.2021, v
zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom konkurzného
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01
Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je
možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0911 114 624.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Barteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gucmanova 673/13, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 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 platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 04. februára 2022, sp. zn. 23OdK/16/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 28/2022 dňa 10.02.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Barteková, narodená 16.09.1969,
trvale bytom Gucmanova 673/13, 920 41 Leopoldov (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 11.02.2022. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Miriam
Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika k číslu konania 23OdK/16/2022 S1226.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
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 formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie 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.
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Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union No. 2015/848
dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring
act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the
resolution of the District Court Trnava from the 4th of February 2022, file No. 23OdK/16/2022 published in
Commercial Journal Nr. 28/2022 dated the 10th of February 2022, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Mária Barteková, born dated 16.09.1969, res. Gucmanova 673/13, 920 41 Leopoldov (hereinafter
only “debtor”). This resolution became valid on the 11th of February 2022. The bankruptcy was declared as of this
date. 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 Ing. Miriam Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská Republika to the file
No. 23OdK/16/2022 S1226. According to article 55 of the Regulation, any foreign creditor may lodge its claim
using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading
Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodges its
claims another way, an application must contain dates below:
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the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed, and the capitalized amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose, and the amount net of set-off
claimed.

The 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, the 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 the 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 lodged within a period of 45 days from the day of a 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.
The application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may
not exercise the voting rights. The trustee is obliged to publish the writing receivable into the list of receivables in
the Commercial Journal with mandatory information such as the name of the creditor and the amount claimed.
Delivery of the application of receivable to the trustee office has the same effects on 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 bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has no residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of the Slovak Republic,
he is obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of the Slovak republic. This
creditor has obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered
by the trustee by publishing it in the commercial journal only. The creditor can not change the application of the
claim.
A 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
entrusts the trustee to make an inventory of these bankruptcy assets. The trustee can this asset encashment. The
same placement has a creditor who leased things to the debtor for the leased rent for a leased time, with the
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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. The mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from the housing loan is due or in the case of if the first secured creditor
delivered the application of the receivable to the trustee's office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as the debtor is authorized to enter bankruptcy only in case
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 the secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence are unknown from the documents of the
debtor.

K011696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezzeyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2022 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Mária Mezzeyová, narodená 31.03.1964, trvale bytom Lesná 432/56,
932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Mária Mezzeyová, IČO: 46 472 908, s miestom
podnikania Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.05.2021, týmto
v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN:
SK4602000000003211965551 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a
s poznámkou: Mária Mezzeyová.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K011697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinter Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 138 / 54, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/34/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Roman Vinter, nar.: 29.03.1977, bytom Horná 138/54, 919 25 Šúrovce,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 60OdK/34/2021, týmto v zmysle ust. §
167q ods. 3 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) vyhlasuje III. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti - Iné DOMY s.r.o., IČO: 45 884 137, ktorému
zodpovedá peňažný vklad do základného imania v sume 5 000,- eur, a ktorý je splatený v celom rozsahu súpisová hodnota 5 000,00 eur (OBV 7/2022 zo dňa 12.01.2022).
Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Roman Vinter - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
· označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
· označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny v eurách,
· doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
· označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú
ponuku meniť alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú
nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom
vestníku). Ak koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší
pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční najneskôr 20- ty deň odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa 2367/17A, 927
01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je ním najbližší pracovný deň.
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. S úspešným uchádzačom je správca
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povinný uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti
účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného
účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy,
kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Náklady na zmeny zápisu v obchodnom registri príslušného registrového súdu znáša v celom
rozsahu záujemca.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 21.02.2022

JUDr. Tibor Timár, správca

K011698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dudás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 240, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/24/2022 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/24/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 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 platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 11. februára 2022, sp. zn. 23OdK/24/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku
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č. 33/2022 dňa 17.02.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Dudás, narodený 15.01.1961, trvale
bytom 925 07 Mostová 240 (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2022. V
zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Miriam Šefčíková,
PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika k číslu konania 23OdK/24/2022 S1226. V zmysle
článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
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 formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
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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.
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 the 11th of February 2022, file No. 23OdK/24/2022 published in
Commercial Journal Nr. 33/2022 dated the 17th of February 2022, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Peter Dudás, born dated 15.01.1961, res. 925 07 Mostová 240 (hereinafter only “debtor”). This resolution
became valid on the 18th of February 2022. The bankruptcy was declared as of this date. 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 Ing. Miriam
Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská Republika to the file No. 23OdK/24/2022 S1226.
According to article 55 of the Regulation, any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form
to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the
official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodges its claims another way, an
application must contain dates below:
·
·
·
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed, and the capitalized amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose, and the amount net of set-off
claimed.

The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be lodged in the
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EURO currency. If the claim is not logged in the euro, the 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 the 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 lodged within a period of 45 days from the day of a 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.
The application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may
not exercise the voting rights. The trustee is obliged to publish the writing receivable into the list of receivables in
the Commercial Journal with mandatory information such as the name of the creditor and the amount claimed.
Delivery of the application of receivable to the trustee office has the same effects on 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 bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has no residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of the Slovak Republic,
he is obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of the Slovak republic. This
creditor has obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered
by the trustee by publishing it in the commercial journal only. The creditor can not change the application of the
claim.
A 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
entrusts the trustee to make an inventory of these bankruptcy assets. The trustee can this asset encashment. The
same placement has a creditor who leased things to the debtor for the leased rent for a 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. The mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from the housing loan is due or in the case of if the first secured creditor
delivered the application of the receivable to the trustee's office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as the debtor is authorized to enter bankruptcy only in case
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 the secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence are unknown from the documents of the
debtor.
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K011699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezzeyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2022 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter Invito all'insinuazione di
un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
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V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Mária Mezzeyová, narodená 31.03.1964, trvale bytom Lesná 432/56,
932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Mária Mezzeyová, IČO: 46 472 908, s miestom
podnikania Lesná 432/56, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.05.2021,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/22/2022 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 33/2022 dňa 17.02.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovený JUDr. Hana
Sopko, LL. M.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Mária Mezzeyová, born on 31th March 1964, Lesná 432/56, 932 01 Veľký
Meder, Business under a business name Mária Mezzeyová, IČO: 46 472 908, a place of business Lesná 432/56,
932 01 Veľký Meder Completion of business activity on the day 22th May 2021, our duty is to inform you, that
District Court in Trnava, sp. zn. 36OdK/22/2022 published in the Commercial bulletin No. 33/2022 on 17th
February 2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Hana Sopko, LL.M. as
the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
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e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
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únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca (administrator)

K011700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lászlo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 2107, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2022 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

V právnej veci dlžníka:

Lászlo Jozef
nar. 9.6.1984
Hetméň2107
927 01 Šaľa

na majetok, ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/24/2022-12 v
súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu,
v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod. – od 13:00 do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na
0905719961.

tel. č.

JUDr. Alena Kaplanová, 921 01 Piešťany, Nám. 1. mája č. 14, ustanovená do funkcie správcu Uznesením
Okresného súdu Trnava.
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V Piešťanoch 21.2.2022
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K011701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lászlo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 2107, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2022 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň

zverejňuje

číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 36OdK/24/2022, na ktorý možno skladať preddavok
podľa § 32 ods. 19 až ods. 21 zákona číslo 7/2005 Z z. (ďalej len zákon), v súvislosti s popieraním pohľadávok
veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na bankový účet správcu bola pripísaný preddavok podľa § 32 zákona 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; preddavok tvorí súčasť všeobecnej podstaty.

Číslo účtu je: IBAN:SK 9475000000004029926307
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Bankové spojenie: ČSOB, a.s ., pobočka Piešťany.

Zároveň je to aj účet pre účely tohto konkurzu .

V Piešťanoch, dňa 21.2.2022

K011702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1976
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/22/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok:
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Monika Jánošková, nar. 16.04.1976, trvale bytom Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta, 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, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov, je vedený vo Fio banke, a. s. a jeho číslo je (IBAN):
SK9083300000002101383193.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do
správy pre prijímateľa sa uvedie sp.zn.: 23OdK/22/2022 – kaucia na popieranie.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.

Trnavský správcovský dom, k.s.,
SKP úpadcu: Monika Jánošková

K011703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

141

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/22/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: – Monika Jánošková, nar. 16.04.1976, trvale bytom
Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle
správcovskej kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných
hodín v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Trnavský správcovský dom, k.s.,
SKP úpadcu: Monika Jánošková

K011704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1976
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/22/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/22/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: – Monika Jánošková,
nar. 16.04.1976, trvale bytom Clementisove sady 906/12, 924 01 Galanta, (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava č. 23OdK/22/2022 zo dňa 08.02.2022 bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 23OdK/22/2022 dated on 8th of February 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Monika Jánošková, date of birth 16th of April 1976, domicile city of Clementisove sady 906/12, 924 01
Galanta.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 32/2022 dňa 16.02.2022.
Dňom 17.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 32/2022 on 16th
of February 2022. Bankruptcy was declared on 17th of February 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
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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) point a), b) and 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 cancelled 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. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Trnavský správcovský dom, k.s.,
trustee, site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
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
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
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konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K011705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Dolinke 965 / 14, 919 27 Dolné Lovčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/101/2021 S2038
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/101/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Radoslav Lehocký, nar.
09.07.1985, trvale bytom Pri Dolinke 965/14, 919 27 Dolné Lovčice (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, zn. správcu: S 2038 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu uverejnenia tohto oznamu, bol zistený iba majetok, ktorý v zmysle § 167k ZKR konkurzu
nepodlieha a žiadny iný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka
zistený nebol.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
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sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a
zároveň ak veriteľ uhradí́ zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady
dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
V zmysle § 167k ods. 6 ZKR zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého
majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu
zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi
podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto
znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej
podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie,
ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu na
číslo účtu SK10 8330 0000 0020 0081 1347 vedený vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky.
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca

K011706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Študent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lég 699, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/82/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Tibor
Študent, narodený 08.03.1982, trvale bytom Veľký Lég 699, 930 37 Lehnice, občan SR, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 60OdK/82/2021, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 04.02.2022, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma:

8.170,79 EUR

V Trnave, dňa 21.02.2022

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár
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K011707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Študent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lég 699, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/82/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Tibor
Študent, narodený 08.03.1982, trvale bytom Veľký Lég 699, 930 37 Lehnice, občan SR, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 60OdK/82/2021, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 16.02.2022, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803

Prihlásená suma: 389,39 EUR

V Trnave, dňa 21.02.2022

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K011708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 757/14, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/104/2021 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/104/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Peter Pančík, narodený 26.07.1976, trvale
bytom Cukrovarská 757/14, 926 01 Sereď, IČO: 44 045 654
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oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 21.02.2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovičová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 787/52 (u M.Ľuba) 787/52, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/89/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/89/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Daniela Polakovičová, nar. 06.08.1971, trvale bytom 920 01
Hlohovec v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 23OdK/89/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K011710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 385, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/199/2021 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/199/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Tatiana Nováková, nar. 20.8.1968, bytom 919 08 Boleráz 385, týmto v
zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 188/2021 zo
dňa 30.9.2021 pod položkou č. 1 až č. 13 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to nehnuteľnosti
spísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 188/2021 zo dňa
30.9.2021 pod súpisovou položkou č. 1 až č. 13 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne)
nasledovne:

1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

27/2

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

526 m2

register:

„C“

číslo LV:

915

obec:

Horná Kráľová

k.ú.:

Horná Kráľová

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/10

Slovensko

súpisová hodnota:

2.630,- eur

2. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

29/6

druh pozemku:

záhrada

výmera:

146 m2

register:

„C“

číslo LV:

915

obec:

Horná Kráľová

k.ú.:

Horná Kráľová

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/10

Slovensko

súpisová hodnota:

730,- eur
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3. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

29/7

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

18 m2

register:

„C“

číslo LV:

915

obec:

Horná Kráľová

k.ú.:

Horná Kráľová

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/10

Slovensko

súpisová hodnota:

90,- eur

4. Nehnuteľnosť – stavba:
popis:

rodinný dom

súpisné číslo:

479

parcelné číslo:

27/2

číslo LV:

915

obec:

Horná Kráľová

k.ú.:

Horná Kráľová

okres:

Šaľa

štát:

Slovensko

spoluvlastnícky podiel:

1/10

súpisová hodnota:

4.900,- eur

5. Nehnuteľnosť – stavba:
popis:

garáž

súpisné číslo:

479

parcelné číslo:

29/7

číslo LV:

915
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obec:

Horná Kráľová

k.ú.:

Horná Kráľová

okres:

Šaľa

štát:

Slovensko

spoluvlastnícky podiel:

1/10

súpisová hodnota:

1.900,- eur

Deň vydania: 24.02.2022

6. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

492/1

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

51 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/12

Slovensko

súpisová hodnota:

212,50 eur

7. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

492/2

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

69 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:

1/12
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Slovensko

súpisová hodnota:

287,50 eur

8. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

492/3

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

9 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/12

Slovensko

súpisová hodnota:

37,50 eur

9. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

493/1

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

68 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/12

Slovensko

súpisová hodnota:

283,30 eur

10. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

493/2
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zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

53 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:
štát:

Deň vydania: 24.02.2022

1/12

Slovensko

súpisová hodnota:

220,83 eur

11. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo:

493/3

druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie

výmera:

12 m2

register:

„C“

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

spoluvlastnícky podiel:
štát:

1/12

Slovensko

súpisová hodnota:

50,- eur

12. Nehnuteľnosť – stavba:
popis:

rodinný dom

súpisné číslo:

608

parcelné číslo:

492/2

číslo LV:
obec:

4731
Šoporňa
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k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

štát:

Slovensko

spoluvlastnícky podiel:

1/12

súpisová hodnota:

2.500,- eur

Deň vydania: 24.02.2022

13. Nehnuteľnosť – stavba:
popis:

rodinný dom

súpisné číslo:

608

parcelné číslo:

493/3

číslo LV:

4731

obec:

Šoporňa

k.ú.:

Šoporňa

okres:

Galanta

štát:

Slovensko

spoluvlastnícky podiel:

1/12

súpisová hodnota:

2.500,- eur

II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 25 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK63 1111 0000 0068 8112 7278
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Nováková – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz NOVÁKOVÁ – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, 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. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku na každú ponúkanú položku majetku. Riadne doručená
ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového
konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník
nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť, dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok za podmienok
určených v ponuke víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva
osobitný pokyn resp. súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť
predmet ponukového konania aj na 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.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
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VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové́ konanie kedykoľvek až do vyhodnotenia ponúk zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú́ predložené ponuky za odmietnuté́.
V prípade, ak Správca zruší́ toto verejné ponukové́ konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý́ sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré́ vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní́.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: judr.sosna@zoznam.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K011711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dojč 328, 906 02 Dojč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/25/2021 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Pavol Daniel, nar. 12.7.1988, bytom 906 02 Dojč č. 328, týmto v zmysle
ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 2. kolo ponukového konania na predaj
majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 21/2022 zo dňa
1.2.2022 pod položkou č. 1 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo

I. Predmet konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to hnuteľnej veci
spísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 21/2022 zo dňa
1.2.2022 pod súpisovou položkou č. 1 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne) nasledovne:

1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

Škoda

typový rad:

Octavia

farba:

zelená metalíza

rok výroby:

1998

VIN:

TMBZZZ1U5W2116455

EČV:

SE 551 DN

stav:

poškodený lak, nefunkčné centrálne zamykanie a sťahovanie zadných okien, poškodený výfuk

súpisová hodnota: 600,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 2. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 60 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
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číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Daniel – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Daniel – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, 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. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na 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.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
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avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové́ konanie kedykoľvek až do vyhodnotenia ponúk zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú́ predložené ponuky za odmietnuté́.
V prípade, ak Správca zruší́ toto verejné ponukové́ konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý́ sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré́ vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní́.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: judr.sosna@zoznam.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K011712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mundy Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetínska ulica 168 / 12, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/343/2021 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/343/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.: Škoda
typový rad: Fabia Combi
farba: strieborná metalíza svetlá
rok výroby: 2000
VIN: TMBHD46Y313148963
EČV: DS 882 GL
stav: pri zatáčaní škrie ľavé koleso, poškodený lak a interiér, elektronická chyba
súpisová hodnota: 600,- eur
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K011713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bothová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3563 / 26, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/23/2022 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 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 08.02.2022, č.k. 23OdK/23/2022, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 32/2022, zo dňa 16.02.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Monika Bothová, narodená
05.03.1974, trvale bytom Ružová 3563/26, 932 01 Veľký Meder, štátna občianka SR (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 23OdK/23/2022. 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.
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Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
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 21.02.2022
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 8th February 2022, file No.
23OdK/23/2022 published in Commercial Journal on 16th February 2022, the bankruptcy was declared on the
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estate of debtor Monika Bothová, date of birth: 05.03.1974, res.: Ružová 3563/26, 932 01 Veľký Meder,
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. 23OdK/23/2022. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor
may lodge its claim using the standard claims form to be established in a 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.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

163

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Šamorín, 21st February 2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., trustee

K011714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bothová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3563 / 26, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/23/2022 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2022
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: Monika Bothová, narodená 05.03.1974,
trvale bytom Ružová 3563/26, 932 01 Veľký Meder, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/23/2022, 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.
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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): Monika Bothová, kaucia popretia pohľadávky 23OdK/23/2022.
V Šamoríne, dňa 21.02.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K011715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bothová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3563 / 26, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/23/2022 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Monika Bothová, narodená 05.03.1974,
trvale bytom Ružová 3563/26, 932 01 Veľký Meder, štátna občianka SR v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/23/2022, 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 23OdK/23/2022 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
LL.M., 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 21.02.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K011716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WELTEN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Báč 113 / 0, 930 30 Báč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 378
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2012 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: WELTEN, a.s. „v konkurze“ Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Báč 113, 930 30 Báč IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 966 378, Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s., sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín
Sp. zn. správcu: 25K/6/2012 S 1433
k sp. zn.: 25K/6/2012
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Stavba:
kaštieľ, súpisné číslo 113, postavený na parcele č. 338/2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.502.176,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.502.176,60 EUR
Stavba:
dom, súpisné číslo 114, postavený na parcele č. 339, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda, Slovenská
republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 13.970,44
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13.970,44 EUR
Stavba:
sklad, súpisné číslo 202, postavený na parcele č. 335/2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda, Slovenská
republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 9.463,31
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9.463,31 EUR
Stavba:
šatňa a spoločenské priestory, súpisné číslo 203, postavený na parcele č. 338/7, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
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Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 112.555,36
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 112.555,36 EUR
Stavba:
klubovňa, súpisné číslo 204, postavený na parcele č. 338/8, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 13.822,36
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13.822,36 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/3, druh: ostatná plocha, vo výmere 237.805 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 565.975,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 565.975,90 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 70 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 166,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 166,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/5, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/6, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/7, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/8, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/9, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/10, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/11, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/12, druh: ostatná plocha, vo výmere 70 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 166,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 166,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/13, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/14, druh: ostatná plocha, vo výmere 119 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 283,22
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 283,22 EUR
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Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/15, druh: ostatná plocha, vo výmere 120 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 285,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 285,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/16, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/17, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/18, druh: vodná plocha, vo výmere 16.509 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 39.291,42
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 39.291,42 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/19, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/20, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/21, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/22, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/23, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/24, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
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Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/25, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/26, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/27, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/28, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/29, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/30, druh: ostatná plocha, vo výmere 70 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 166,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 166,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/31, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/32, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/33, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
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suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/34, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/35, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/36, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/37, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

174

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

parcela registra “C” č. 176/38, druh: ostatná plocha, vo výmere 71 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 168,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 168,98 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 176/39, druh: ostatná plocha, vo výmere 4.008 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 9.539,04
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9.539,04 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 217/6, druh: ostatná plocha, vo výmere 3.564 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 8.482,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 8.482,32 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 335/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 99 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.224,33
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.224,33 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 335/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 129 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 7.284,63
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 7.284,63 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/1, druh: záhrada, vo výmere 2.575 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 109.875,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 109.875,25 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 10 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 426,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 426,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 8 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 341,36
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 341,36 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/4, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 633 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 27.010,11
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 27.010,11 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/5, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 90 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 3.840,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.840,30 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/6, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 28 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.194,76
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.194,76 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 336/7, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 237 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 10.112,79
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10.112,79 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 8.386 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 357.830,62
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 357.830,62 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 843 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 47.604,21
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 47.604,21 EUR
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Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 274 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 11.691,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 11.691,58 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/4, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 149 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 6.357,83
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6.357,83 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/5, druh: záhrada, vo výmere 5.059 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 215.867,53
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 215.867,53 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/7, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 166 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 9.374,02
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9.374,02 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 338/8, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 89 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 5.025,83
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5.025,83 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 339, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 37 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.089,39
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.089,39 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 342/1, druh: ostatná plocha, vo výmere 34.981 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.492.639,27
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.492.639,27 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 342/4, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 35 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.493,45
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.493,45 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 342/5, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 981,41
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 981,41 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 342/6, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
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Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 810,73
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 810,73 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 342/8, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.134 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 48.387,78
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 48.387,78 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 350/1, druh: orná pôda, vo výmere 1.575 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 67.205,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 67.205,25 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 350/2, druh: orná pôda, vo výmere 18.409 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 43.813,42
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 43.813,42 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 350/8, druh: orná pôda, vo výmere 38.356 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 825.037,56
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 825.037,56 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 350/18, druh: ostatná plocha, vo výmere 4.917 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 105.764,67
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 105.764,67 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 350/28, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 675 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 28.802,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 28.802,25 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/1, druh: ostatná plocha, vo výmere 101.273 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.178.382,23
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.178.382,23 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/3, druh: orná pôda, vo výmere 99 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 235,62
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 235,62 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 150.614 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
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suma: 358.461,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 358.461,32 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/6, druh: ostatná plocha, vo výmere 4.005 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 9.531,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9.531,90 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/7, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/8, druh: vodná plocha, vo výmere 5.792 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 13.784,96
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13.784,96 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/9, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
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parcela registra “C” č. 352/10, druh: vodná plocha, vo výmere 8.631 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 20.541,78
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 20.541,78 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/11, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/12, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.875 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.462,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.462,50 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/13, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/14, druh: ostatná plocha, vo výmere 164 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 390,32
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 390,32 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/15, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/16, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/17, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/18, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/19, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/20, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/21, druh: vodná plocha, vo výmere 5.154 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 12.266,52
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12.266,52 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/22, druh: ostatná plocha, vo výmere 833 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.982,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.982,54 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/23, druh: ostatná plocha, vo výmere 164 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 390,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 390,32 EUR
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Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/24, druh: ostatná plocha, vo výmere 60 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 142,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 142,80 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/25, druh: ostatná plocha, vo výmere 2.379 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 5.662,02
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5.662,02 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/26, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.985 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.724,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.724,30 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/27, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.768 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.207,84
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.207,84 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/28, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.764 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.198,32
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.198,32 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/29, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.711 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.072,18
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.072,18 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/30, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.672 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 3.979,36
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.979,36 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/31, druh: ostatná plocha, vo výmere 1.810 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.307,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.307,80 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/32, druh: ostatná plocha, vo výmere 2.144 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 5.102,72
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5.102,72 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/35, druh: ostatná plocha, vo výmere 818 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
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Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.946,84
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.946,84 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/36, druh: ostatná plocha, vo výmere 849 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.020,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.020,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/37, druh: ostatná plocha, vo výmere 787 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.873,06
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.873,06 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/38, druh: ostatná plocha, vo výmere 628 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.494,64
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.494,64 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/39, druh: ostatná plocha, vo výmere 629 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.497,02
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 1.497,02 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/40, druh: ostatná plocha, vo výmere 629 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.497,02
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.497,02 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/41, druh: ostatná plocha, vo výmere 630 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.499,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.499,40 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/42, druh: ostatná plocha, vo výmere 704 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 1.675,52
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.675,52 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 353/2, druh: vodná plocha, vo výmere 22.770 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská
Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 420
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 54.192,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 54.192,60EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 344/3, druh: orná pôda, vo výmere 1.115 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 497
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

189

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

suma: 2.653,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.653,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 352/5, druh: orná pôda, vo výmere 7.963 m2, v k.ú. Báč, obec Báč, okres Dunajská Streda,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 497
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 18.951,94
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18.951,94 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 478/1, druh: orná pôda, vo výmere 36.076 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 85.860,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 85.860,88 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 479/3, druh: ostatná plocha, vo výmere 45.714 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť,
okres Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 108.799,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 108.799,32 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 479/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 164 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 390,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 390,32 EUR
Pozemok:
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parcela registra “C” č. 479/5, druh: ostatná plocha, vo výmere 106 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 252,28
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 252,28 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 479/6, druh: ostatná plocha, vo výmere 165 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 392,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 392,70 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 479/7, druh: ostatná plocha, vo výmere 370 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec Dobrohošť, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 880,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 880,60 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 480, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1.151 m2, v k.ú. Dobrohošť, obec
Dobrohošť, okres Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 763
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.739,38
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.739,38 EUR
V Trenčíne, dňa 21.02.2022
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K011717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB hotels s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 546 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: SB hotels s.r.o., so sídlom 17.novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 46 546 707,
Slovenská republika (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, pod
sp.zn. 38R/5/2021, v zmysle ust. § 28ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si dňa 16.02.2022 prihlásil
pohľadávku veriteľ:
innogy Slovensko s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809
ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·

pohľadávka por. č. 1 v celkovej sume 1.475,51 EUR

Pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok vo vyššie uvedenom konaní dlžníka.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K011718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB hotels s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 546 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: SB hotels s.r.o., so sídlom 17.novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 46 546 707,
Slovenská republika (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, pod
sp.zn. 38R/5/2021, v zmysle ust. § 28ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si dňa 16.02.2022 prihlásil
pohľadávku veriteľ:
Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767
ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·
·

pohľadávka por. č. 1 v celkovej sume 140,24 EUR
pohľadávka por. č. 2 v celkovej sume 466,23 EUR
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644,12 EUR
182,45 EUR
216,02 EUR
186,73 EUR
66,31 EUR

Pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok vo vyššie uvedenom konaní dlžníka.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K011719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Turza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beluša 0, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/433/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/433/2021
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 20.01.2022, 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 Pavel Turza, nar. 31.03.1969, trvale bytom
018 61 Beluša, Slovenská republika uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/433/2021 zo dňa
03.12.2021 končí, účinky oddlženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Pavel Turza, nar. 31.03.1969, trvale bytom 018
61 Beluša, Slovenská republika, sp. zn.38OdK/433/2021 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K011720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neuner Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová ., 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/435/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/435/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
„správca“): Miloš Neuner, nar.: 10.01.1972, trvale bytom: 914 41 Nemšová, Slovenská republika, na ktorého
majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/435/2021 zo dňa 03.12.2021,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa 10.12.2021 s účinkami zverejnenia ku dňu
11.12.2021, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
publikovanom v OV č. 31/2022 zo dňa 09.02.2022 v stave tak ako „stojí a leží“ konkrétne speňaženie súpisovej
zložky:

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:

1. Predmet predaja:

NEHNUTEĽNOSTI

1. DOM
okres: Bánovce nad Bebravou
obec: Slatinka nad Bebravou
názov k.ú.: Slatinka nad Bebravou

súpisné číslo: 127
ležiaci na parc. č.: 365/2
spoluvlastnícky podiel: 1/8

2. POZEMOK
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Slatinka nad Bebravou
názov k.ú.: Slatinka nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou

výmera: 56 m2
parc. č.: 364
spoluvlastnícky podiel: 3/128
parcela reg. KN “C“

číslo LV: 120
súpisová hodnota: 38.000 €
súpisová hodnota: 4.750€

číslo LV: 162
štát: SR
súpisová hodnota: 73,92 €
hodnota podielu: 1,73 €

3. POZEMOK
druh: záhrada
obec: Slatinka nad Bebravou
názov k.ú.: Slatinka nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou

výmera: 135 m2
parc. č.: 367/2
spoluvlastnícky podiel: 3/128
parcela reg. KN “C“

číslo LV: 162
štát: SR
súpisová hodnota: 178,20 €
hodnota podielu: 4,18 €

4. POZEMOK
druh: záhrada
obec: Slatinka nad Bebravou
názov k.ú.: Slatinka nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou

výmera: 137 m2
parc. č.: 367/4
spoluvlastnícky podiel: 3/128
parcela reg. KN “C“

číslo LV: 162
štát: SR
súpisová hodnota: 180,84 €
hodnota podielu: 4,24 €
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5. POZEMOK
druh: záhrada
obec: Slatinka nad Bebravou
názov k.ú.: Slatinka nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera: 153 m2
parc. č.: 367/1
spoluvlastnícky podiel: 3/128
parcela reg. KN “C“

Deň vydania: 24.02.2022

číslo LV: 163
štát: SR
súpisová hodnota: 201,96 €
hodnota podielu: 4,73 €

(Dom č. 1 - Pozemok č. 5 netvoria spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách)

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).

3. Nehnuteľnosť nie je obydlím úpadcu.

4. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca,
Nám. sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín.

5. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/435/2021 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak
sa na podanie záujemcu nebude prihliadať.

6. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, pričom ak je:
· fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý
pobyt, osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada;
· fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania,
IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia,
rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada;
· právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.

7. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení
zálohy na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003
1102 8203, SWIFT: CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Neuner.

8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu (§ 167p ods. 1 ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli
finančné prostriedky pripísané na účet správcu.

9. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak
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najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení
ponukového konania.

10. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.

11. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.

12. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.

13. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí
správca za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.

14. V prípade, že úspešný záujemca, ktorý je vo verejnom ponukovom konaní súčasne jediným záujemcom,
neposkytne potrebnú súčinnosť správcovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy po vyhodnotení verejného
ponukového konania, má správca právo rozhodnúť o zrušení verejného ponukového konania
a zábezpeka na zaplatenie kúpnej ceny, ktorú poukázal záujemca správcovi na jeho účet, zrušením
verejného ponukového konania v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti, prepadne v prospech
správcu ako zmluvná pokuta.

15. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

16. Ak sa nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor nehnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.

17. Úpadca predmet predaja neužíva, avšak predmet predaja je v držbe iného podielového spoluvlastníka,
ktorý je oprávnený ho užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť ho pred poškodením, stratou
alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho hodnota znižuje.

18. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností, ako i poplatky spojené s overením
podpisov na kúpnych zmluvách znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

19. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhodnotenie ponukového konania.

V Trenčíne dňa 21.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš
správca úpadcu: Miloš Neuner

K011721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biesik Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Turá 1734, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2021 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/118/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka , vyhlásil 3. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust.§ 167p ZKR.
·
·
·

3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 18/2022 dňa 27. januára 2022
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 18.02.2022 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 18.02.2022

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatovala, že 3. kola ponukového konania sa zúčastnil
ani 1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 3. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K011722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučík Anton, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 13/13, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/928/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/928/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Anton Kučík, nar. 09.06.1961, Mierové námestie
13/13, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 40OdK/928/2019 týmto v súlade s § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 21.02.2022

Mgr. Martin Berec – správca

K011723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1033 / 26, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/308/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že 1. ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu, zverejnené v Obchodnom vestníku 20/2022, dňa 31.01.2022, bolo vyhodnotené dňa 21.02.2022.
Správca eviduje jednu ponuku, ktorá bola v sume 218,-Eur (slovom dvestosedemdesiatdva eur).
Správca odmieta predloženú ponuku z dôvodu neprimerane nízkej ceny za nehnuteľnosti uvedené vo všeobecnej
podstate majetku úpadcu.
Správca bezodkladne po zverejnení oznámenia o vyhodnotení ponukového konania vráti zálohu neúspešným
účastníkom 1. ponukového kola.
Správca zároveň vykoná 2. kolo ponukového konania na majetok Úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate.

21.02.2022
Mgr. Martin Berec - správca
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K011724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1033 / 26, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/308/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Štefan Herák, nar. 06.10.1970,
trvale bytom Komárno 1033/26, 916 21 Čachtice, vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu a to:
·

Parcely registra ,,C“

Číslo položky
1.
2.
3.

·
Druh
stavby
rodinný
dom

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera
87
491
582

Štát
SR
SR
SR

Obec
Čachtice
Čachtice
Čachtice

Katastrálne územie
Čachtice
Čachtice
Čachtice

Číslo LV
798
7358
7358

Parcelné číslo
937/7
931
932

Podiel
7/120
1/24
1/24

Cena
10,-Eur
50,-Eur
55,-Eur

Stavby
Súpisné
číslo

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Katastrálne
územie

Adresa umiestnenia vrátane Kolaudačné
popisného a orient. čísla
rozhodnutie

Podiel

Hodnota podľa §4
ods. 3 Vyhlášky

1039

4058

931

Čachtice

Čachtice 1039

1/12

1000,-Eur

nezistené

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „2. ponukové
konanie Herák Štefan – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca,
Mostová 2, 811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím
lehoty. Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Herák Štefan. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 10 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 20 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 21.02.2022
Mgr. Martin Berec, správca
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K011725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomko Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 575, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/260/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/260/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Trenčín, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Juraj Tomko, nar. 19.03.1977, trvale bytom Hrnčiarové 575, 916 12 Lubina oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 17.02.2022 doručená do kancelárie
správcu prihláška pohľadávky veriteľa – EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5,
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka s por. č. 1, s celkovou sumou 1.187,57 €.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Beňušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1167/34, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/18/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/18/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Martin Berec, správca

K011727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kréna 361/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/459/2021
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Okresný súd Trenčín
40OdK/459/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Michaela Bučková, nar. 07,12,1989, trvale bytom J.
Kréna 361/12, 915 01 Nové Mesto, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 40OdK/459/2021 týmto
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 21.02.2022

Mgr. Martin Berec – správca

K011728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barčin Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 41 / 17, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/640/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/640/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej a oddelenej
podstaty ponukové konanie, zverejnené v Obchodnom vestníku 27/2022, dňa 09.02.2022, pod č. K008191 a č.
K008192 bolo vyhodnotené dňa 21.02.2022, víťazná ponuka bola v sume 555,- € za všetky ponúknuté
nehnuteľnosti. V zmysle ustanovenia § 167r zákona číslo 7/2005 Z. z. je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, oprávnený so súhlasom
dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak túto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od uskutočnenia ponukového konania.
Mgr. Martin Berec - správca

K011729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gonda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 17/917, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1984
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:
38OdK/35/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Ján Gonda, nar.: 01.09.1984, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/17, 971
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01 Prievidza, 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 21.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K011730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gonda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 17/917, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1984
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:
38OdK/35/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Ján Gonda, nar.: 01.09.1984, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/17, 971
01 Prievidza, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu 38OdK/35/2022 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.

V Trenčíne 21.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš – správca

K011731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gonda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 17/917, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
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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:
38OdK/35/2022
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")
Ján Gonda, nar.: 01.09.1984, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/17, 971 01 Prievidza, Slovenská republika,
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/35/2022 zo dňa 07.02.2022, 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: Ján Gonda, nar.: 01.09.1984, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/17, 971 01 Prievidza,
Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 38OdK/35/2022 dated on 07.02.2022, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2022 zo dňa
11.02.2022. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 12.02.2022.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 29/2022 on 11.02.2022. The bankruptcy procedure was declared on 12th of February 2022.

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.
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
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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

K011732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gonda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 17/917, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1984
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:
38OdK/35/2022
Druh podania:
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:
Ján Gonda, nar.: 01.09.1984, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/17, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
(ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:
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„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 21.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K011733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dolník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Martin Dolník, nar. 12.03.1993, trvale bytom 972 51 Handlová, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30 do 11:30 a
12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K011734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dolník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Martin Dolník, nar. 12.03.1993, trvale bytom 972 51 Handlová, v súlade s
ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok iného veriteľa
možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo FIO banke, a.s., číslo účtu: SK57 8330
0000 0020 0200 5541, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K011735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Paučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1029/34, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/33/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jarmila Paučeková, nar. 07.01.1967, trvale bytom Veľká Okružná 1029/34,
958 01 Partizánske, v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad
popretia pohľadávok iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo FIO
banke, a.s., číslo účtu: SK57 8330 0000 0020 0200 5541, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K011736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Paučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1029/34, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2022 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/33/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jarmila Paučeková, nar. 07.01.1967, trvale bytom Veľká Okružná 1029/34,
958 01 Partizánske, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K011737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Slesko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 188, 020 53 Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

1

69,00

EUR

Dlžník (zamestnávateľ)

príjem úpadcu z pracovného pomeru za obdobie od
1.12.2021 do 21.12.2021 v rozsahu, v akom môže byť v
zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou

Súpisová
hodnota

alternis s. r. o., 1. mája 1455,
020 01 Púchov, IČO: 53 042 69,00 €
671

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K011738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Royova 776/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/183/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/183/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka Denisa Balážová, nar. 29.7.1996, trvale bytom Royova 776/8, 020 01
Púchov, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.06.2021, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyhlásenia dlžníka zo dňa 14.09.2021, ako aj šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR,
nepodarilo sa zistiť žiadny majetok, ktorý v zmysle §167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Denisa Balážová, nar. 29.7.1996, trvale bytom Royova 776/8, 020
01 Púchov, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Denisa
Balážová, nar. 29.7.1996, trvale bytom Royova 776/8, 020 01 Púchov uznesením Okresného súdu v Trenčíne,
č. k. 40OdK/183/2021-18 zo dňa 02.08.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 151/2021 dňa 06.08.2021, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 21.02.2022
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K011739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladný Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plevník-Drienové 352, 018 26 Plevník-Drienové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1976
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/388/2021 S1459
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/388/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Roman Chladný, nar.: 06.07.1976, bytom: 018 26 Plevník – Drienové 352 (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

K011740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hatnančík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bolešov 272, 018 53 Bolešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/622/2019 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/622/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Hatnančík, nar. 02.08.1969,trvale bytom 018 53 Bolešov272 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Hatnančík, nar. 02.08.1969,trvale bytom 018
53 Bolešov 272 sp.zn. 40OdK/622/2019 zo dňa 03.09.2019 zrušuje.

K011741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1709 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/407/2021/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/407/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/407/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), ako správca dlžníka: Peter Karvay, nar. 27.9.1983, trvale bytom Mnešická ulica
1709/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167n ods. 1
druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZKR
vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise Všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 18/2022 dňa 27.01.2022 pod č. K005526.
Predmet ponukového konania:
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo RENAULT SCENIC, Ev. č. NM130DJ,
VIN:
VF1MRG0629601394 (presná špecifikácia majetku uvedená v Obchodnom vestníku č. 18/2022, vydaný dňa
27.01.2022 pod č. K005526).

I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať telefonicky u správcu: +421 948 030 217, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com
Ponuka musí obsahovať:
·
·

·
·
·

ponuku kúpnej ceny v eurách.
Identifikačné údaje záujemcu: fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba
alebo fyzická osoba podnikateľ, s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom
verejného ponukového konania. Originál, alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného
registra záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba,
doklad o úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu pre prípad vrátenia zálohy,
podpis záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu,
zložená záujemcom na účet správcu č. SK62 7500 0000 0040 2512 1018, VS 404072021 a poznámkou
„Karvay“, v lehote na predkladanie písomných ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Záväznú ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote do 10 kalendárnych dní
od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku). Záväzná ponuka záujemcu musí
byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk do 15:00 hod. doručená v písomnej forme
do kancelárie správcu na adresu sídla kancelárie: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika, s označením „Verejné ponukové konanie Karvay – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.

III. Termín a miesto otvárania obálok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
víťazovi ponukového konania, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťazovi
ponukového konania je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto víťazovi ponukového konania na
predloženie kúpnej zmluvy.
Účastník, ktorého záväzná ponuka bude označená ako úspešná, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu
do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného ponukového konania.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania a napriek tomu odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v
prospech konkurznej podstaty.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové́ konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka bude neprimerane nízka
(za neprimerane nízku
ponuku správca považuje menej ako 80% súpisovej hodnoty). Neúspešným záujemcom bude záloha na
kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po
vyhodnotení ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR. Dlžník udelil súhlas na vykúpenie majetku z konkurznej
podstaty oprávnenou osobou.
Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si zabezpečiť
prevzatie veci (majetku).
Víťaz ponukového konania je povinný vyhotoviť kúpnu zmluvu.
Všetky náklady spojené s prevzatím veci (majetku) a prepisom majetku v príslušnom registri uhradí víťaz
ponukového konania (nadobúdateľ).
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Peter Karvay, nar. 27.9.1983, trvale bytom Mnešická ulica 1709/38, 915
01 Nové Mesto nad Váhom

K011742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helbich Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 223 / 35, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1972
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/362/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/362/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marián Helbich, nar. 25.02.1972, trvale bytom Prievidzská 223/35, 972 51 Handlová, sp. zn.
38OdK/362/2021 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 sa konkurz končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Marián Helbich, nar. 25.02.1972, trvale bytom Prievidzská 223/35, 972 51 Handlová, zrušuje.
TPS Trustees k. s.

K011743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Strieženec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 170, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/418/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/418/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty bolo
úspešné. Ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku 19/2022, dňa 28.01.2022, pod č. K005795 bolo
vyhodnotené dňa 21.02.2022, víťazná ponuka bola v sume 2636,- € za všetky ponúknuté hnuteľné veci a
nehnuteľnosti. V zmysle ustanovenia § 167r zákona číslo 7/2005 Z. z. je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, oprávnený so súhlasom
dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak túto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od uskutočnenia ponukového konania.

K011744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novácke chemické závody, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 616 755
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/43/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/43/2009
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s. „v
konkurze“, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 616 755 týmto zverejňuje
zápis poznámky o spornom zápise k nižšie uvedeným súpisovým zložkám majetku:
Druh
pozemku
orná pôda

Výmera v
Štát
m²
Slovenská
113

Obec
Nitrianské

Katastrálne
územie
Nitrianské

List
vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Podstata

1946

1818/8

1/2

všeobecná 37,29 EUR
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republika
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Sučany

1946

1818/8

1/2

Deň vydania: 24.02.2022
všeobecná 37,29 EUR

POZNÁMKA O SPORNOM ZÁPISE
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Viliam Šnirc, dátum narodenia: 27.11.1970, trvale
bytom: Nitrianske Sučany č. 394, 972 21 Nitrianske Sučany, Slovenská republika.
Dôvody sporného zápisu: Duplicitný vlastník. Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti parc. č.
1818/8 bola spochybnená - VZ 40/2015.
Deň zapísania poznámky o spornom zápise: 21.02.2022
Druh
Výmera v
Štát
pozemku
m²
trvalý trávny
Slovenská
188
porast
republika

Obec
Nitrianské
Sučany

Katastrálne
územie
Nitrianské
Sučany

List
vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Podstata

Súpisová
hodnota

1942

1985/3

45/72

všeobecná 77,55 EUR

POZNÁMKA O SPORNOM ZÁPISE
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Monika Madajová, dátum narodenia:
04.02.1963, trvale bytom: Ružová 313/34, Prievidza, Slovenská republika.
Dôvody sporného zápisu: Duplicitný vlastník. Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti parcela C KN
č. 1985/3 bola spochybnená - VZ 40/2015.
Deň zapísania poznámky o spornom zápise: 21.02.2022

K011745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Adamcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2449 / 25, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/465/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/465/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 16.11.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 4.2.2022 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden
majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dana Adamcová, nar. 9. apríla 1964, trvale bytom Mateja Bela
2449/25, 911 01 Trenčín končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dana Adamcová, nar. 9. apríla 1964, trvale bytom
Mateja Bela 2449/25, 911 01 Trenčín v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 21.2.2022

K011746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Kocáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 2, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/386/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/386/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Slávka Kocáková, rod. Urbanová, nar. 01.02.1966, trvale bytom Martina Rázusa 1451/2, 911 01
Trenčín vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do
všeobecnej podstaty
typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku
2.

hnuteľná vec

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 1.0, EČV: TN440AZ, VIN:
TSMAAB44S00370550, dátum vydania osvedčenia o evidencii 1/1
vozidla 18.2.2004, kategória M1

súpisová
hodnota
majetku v
EUR

majetok
20.12.2021 podliehajúci 500,00
konkurzu

Podmienky účasti na treťom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Kocáková
– neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 383862021. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Ponuka musí obsahovať nezameniteľnú špecifikáciu majetku, ku ktorému je ponuka
predkladaná.
5. Majetok sa neponúka ako súbor tzn. je možné predložiť ponuku aj len k jednotlivej zložke majetku.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca. Majetok sa predáva v stave v akom
stojí a leží.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0908 573 033 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 21.2.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seč 141, 972 26 Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1958
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/421/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/421/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Ján Lališ, nar. 20.05.1958, trvale bytom 972 26 Seč 141 (ďalej len „dlžník“), týmto vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty:
typ
súpisovej
spoluvlastnícky deň
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
podiel
zapísania
majetku
iná
majetková obchodný podiel v spoločnosti JAMALL s.r.o.,
1
1/1
21.1.2022
hodnota
IČO: 36 338 338,

súpisová
hodnota
majetku v EUR

dôvod
zapísania
majetok
konkurzu

podliehajúci

6 639,00

Podmienky účasti na 2. kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s.,
Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové
konanie – Lališ – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 6265 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 404212021. Záujemca je povinný k
ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v
prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a meno oprávnenej
za právnickú osobu konať.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a bezodkladne informuje záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0908 573 033 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 21.2.2022

K011748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doboly Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 5796 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností a potom čo správca zistil 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 (ďalej len
"ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz dlžníka: Viktor Doboly, nar. 28.07.1986, bytom ul.
Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02 Nové Zámky, SR - sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Viktor Doboly, nar. 28.07.1986, bytom ul.
Cyrilometódska č. 5796/29, 940 02 Nové Zámky, SR - sa zrušuje.

K011749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Szöllösi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pávia 811/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/207/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/207/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, Slovenská republika, podnikajúci pod
obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 33 619 565, pod
spisovou značkou správcovského spisu 27OdK/207/2021 S296, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové
zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti Primservis, s.r.o., Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 47 617 616, register:
obchodný register OS Nitra, odd.-Sro, vl.č.- 36619/N, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová hodnota
majetku: 2.500 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 20.2.2022 – majetok nespeňažený ani v 3.kole
verejného ponukového konania
JUDr. Richard Schwarz, správca

K011750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kramárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 217/11, 935 34 Veľký Ďur - časť Horný Ďur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/298/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/298/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.12.2021, sp.zn: 27OdK/298/2021-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Denisa Kramárová, nar. 5.11.1983, bytom Mochovská 217/11, 935 34 Veľký Ďur - časť Horný
Ďur, Slovenská republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný
v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne
oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 249/2021 dňa 29.12.2021.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 27OdK/298/2021 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K011751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žerebák Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. Kukučína 1146 / 27, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/37/2022 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/37/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť
na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813

V Nových Zámkoch dňa 21.02.2022

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K011752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žerebák Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. Kukučína 1146 / 27, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/37/2022 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/37/2022
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 preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový
účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK65 0900 0000 0051 4632 0253 pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; 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.

V Nových Zámkoch dňa 21.02.2022

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K011753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskés Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 90 / 16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/27/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/27/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Miroslav Kecskés, nar. 06.12.1978, bytom Hlavná cesta 90/16, Mýtne
Ludany, t.č. bytom Dolná 96/63, Modra, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Kecskés, s miestom
podnikania Hlavná cesta 90/16, Mýtne Ludany, IČO: 44680724, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený
v Tatra banka a.s., číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 4412 1538, VS: 0027, v správe pre adresáta uviesť:
Kecskés. 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
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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, 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).

K011754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskés Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 90 / 16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/27/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Miroslav Kecskés, nar. 06.12.1978, bytom Hlavná cesta 90/16, Mýtne
Ludany, t.č. bytom Dolná 96/63, Modra, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Kecskés, s miestom
podnikania Hlavná cesta 90/16, Mýtne Ludany, IČO: 44680724 - oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia
do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na: hipprobert.skp@gmail.com.

K011755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskés Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 90 / 16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/27/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/27/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Miroslav Kecskés, nar. 06.12.1978, bytom Hlavná cesta 90/16,
Mýtne Ludany, t.č. bytom Dolná 96/63, Modra, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Kecskés, s miestom
podnikania Hlavná cesta 90/16, Mýtne Ludany, IČO: 44680724, SR, Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra 29OdK/27/2022 zo dňa 15.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 35/2022 dňa 21.02.2022. Dňom
22.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, MBA, Farská 40/I.p., 949 01
Nitra, k číslu konania: 29OdK/27/2022 S 1487. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
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vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o
konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 29OdK/27/2022 dated 15.2.2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Miroslav Kecskés, nar. 06.12.1978, bytom Hlavná cesta 90/16,
Mýtne Ludany, t.č. bytom Dolná 96/63, Modra, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Kecskés, s miestom
podnikania Hlavná cesta 90/16, Mýtne Ludany, IČO: 44680724, SR, (ďalej len ,,úpadca - dlžník“ v príslušnom
gramatickom tvare). This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no.
35/2022 on 21.02.2022 Bankruptcy was declared on 22.02.2022. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy prodecure
in one original to the bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul. Farská 40/I.p., 949 01
Nitra, Slovenská republika, to the No. 29OdK/27/2022 S1487. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depen on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting
entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of
the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk.
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another
EU Member State than the Slvoak Republic must proceed according the Council Regulation No.
1346/2000 on insolvency proceedings. Any application of claims that will not fulfill the requirements stated
by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not
be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not
be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the
legitimacy of his registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca
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K011756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drmolová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/70/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/70/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.05.2021, sp. zn. 23OdK/70/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 95/2021 zo dňa 19.05.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marta Drmolová, nar.
08.08.1960, bytom Komárno, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marta Drmolová, nar. 08.08.1960,
Komárno , 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K011757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Denisa Szárazová, nar. 04.03.1975, trvale bytom Nám. republiky
2784/1, 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167t a § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok, a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä
zo zoznamu majetku, ktorý predložil dlžník, informácií poskytnutých dlžníkom, súčinnosti tretích osôb, ako aj
informácií z príslušných registrov zhromažďujúcich informácie o majetku osôb.
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Denisa
Szárazová, nar. 04.03.1975, trvale bytom Nám. republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZKR zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
vykonávaných počas konkurzu tým
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich
dlžníka.

4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obert Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 33 / 30, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/266/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/266/2021
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: Dominik Obert, nar. 24.01.1995, Okružná 33/30, 935 34 Veľký Ďur – Rohožnica,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Dominik Obert, s miestom podnikania Okružná 33/30, 935 34
Veľký Ďur, IČO: 50025422 v konkurznom konaní č. k. 31OdK/266/2021 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 II. kolo verejného
ponukového konania na odpredaj hnuteľného dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 15/2022 dňa 24.01.2022 (K004611):
Predmetom speňažovania v I. kole verejného ponukového konania je nasledovná súpisová zložka majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
hodnota
v EUR:

Súpisová Typ
Popis:
zložka č.: majetku:

1.

Motorové vozidlo HONDA CIVIC, TYP/variant/verzia: EJ9//, VIN: JHMEJ9330WS000788, Druh vozidla:
Osobné vozidlo, Kategória: M1, DRUH (typ): AB HATCHBACK 3DV., Zdvihový objem valcov:
1396.0cm3,KAT, Najväčší výkon motora: 66.00kW, Prevodovka : MT/5, Najvyššia prípustná celková
Hnuteľná hmotnosť: 1455kg, Prevádzková hmotnosť: 1030kg , Farba: ČERVENÁ, Druh paliva : BENZÍN, Druhy
vec
kolies: DISKOVÉ, Počet najazdených kilometrov: 308 117. Ďalšie úradné záznamy: KLIMATIZÁCIA,
TÓNOVANÉ SKLÁ, AIRBAG, ZARIAD. PROTI NEOPR. POUŹ, STREŠNÉ OKNO, Dátum prvej evidencie:
27.02.1998, Dátum prvej evidencie v SR: 05.03.2012, Stav opotrebovanosti: zodpovedá veku, udržiavané,
korózia na blatníkoch. Emisná kontrola do: 05.05.2022, Technická kontrola do : 03.03.2022.

1.000,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 31OdK/266/2021 – DOMINIK
OBERT – ZÁVÄZNÁ PONUKA II. KOLO - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 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, 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 II. kolo ponukového konania je stanovená na 80% 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 zálohy 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 :
SK72 0900 0000 0051 8608 5083, 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 HONDA CIVIC. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
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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 evidencii vozidiel.
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 5 pracovných 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 s
úspešným 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
tomto ponukovom konaní.
Prepis príslušnej súpisovej zložky majetku na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

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.
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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 21.02.2022
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K011759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 272, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/139/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 01.08.2019, sp. zn. 27OdK/139/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 152/2019 zo dňa 08.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lucia Balázsová, nar.
09.12.1987, bytom Komoča 272, 941 21 Komoča (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lucia Balázsová, nar. 09.12.1987, Komoča
272, 941 21 Komoča končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K011760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csicsóová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/280/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/280/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 27OdK/280/2021-16 zo dňa 1.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Jolana CSICSÓOVÁ, nar. 18.5.1966, bytom 945 01
Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2021 zo dňa 8.12.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 21.2.2022 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 Jolana CSICSÓOVÁ, nar. 18.5.1966, bytom 945 01 Komárno, v konaní
vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/280/2021 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K011761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Le Vinhová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gbelce Gbelce, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/297/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/297/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, spravujúci na
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základe uznesenia OS Nitra zo dňa 15.12.2021 v právnej veci č. k. 28OdK/297/2021 v konkurze majetok dlžníka :
Kristína Le Vinhová, nar. 13.08.1969, trvalý pobyt 943 42 Gbelce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Kristína Le Vinhová, s miestom podnikania J. Stampayho 238/54, 943 42 Gbelce, IČO: 41 088 484 v y h
l a s u j e v konkurznej veci č.k. 28OdK/297/2021, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo
ponukového konania na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený
správcom v OV č. 15/2022, dňa 24.1.2022 a to ako súpisové zložky majetku č:
1. Nehnuteľnosť - parcela registra "CKN" , evidovaná na LV č. 3240 obec : Gbelce, KÚ Gbelce, okr. Nové
Zámky ako parcelné číslo: 1210/1, výmera v m2: 1279, druh pozemku: záhrada, Súpisová hodnota :
4.990 €
2. Nehnuteľnosť – parcela registra "CKN" , evidovaná na LV č. 3240 obec : Gbelce, KÚ Gbelce, okr. Nové
Zámky ako parcelné číslo: 1210/2, výmera v m2: 350, druh pozemku: vinice, Súpisová hodnota : 2.400 €
Súpisové zložky majetku č. 1 a č.2 sa budú predávať každý samostatne za minimálne 50 % ich súpisovej
hodnoty .
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( cez portál
slovensko.sk, al. email : judrjaromirvalent@gmail.com , al. tel.č: 0907 734 692 ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok: a) bude
zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ a
spisová značka „č.k. 28OdK/297/2021“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent , Jiráskova 29, 940
01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny za každú súpisovú
zložku majetku na účet správcu vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK61 0900 0000 0051 8682 7040 ,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 30.4.2022,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkanú súpisovú zložku majetku
dlžníka, minimálne však za 50 % súpisovej hodnoty nehnuteľností.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša
kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
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V Nových Zámkoch 21.2.2022

K011762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ,, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/294/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/294/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Gabriel Lakatos, nar. 12.11.1963, 945 01 Komárno,, v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K011763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ,, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/294/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/294/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Gabriel Lakatos, nar. 12.11.1963, 945 01 Komárno,, týmto oznamuje, že:

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

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

K011764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sajka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom č. 315, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/286/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 27OdK/286/2021-19 zo dňa 03.12.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315. Za správcu bol ustanovený
JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2021 dňa 10.12.2021 pod číslom K067268. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 11.12.2021.
V zmysle ust. §-u 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“): „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 §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315, spis. zn.
27OdK/286/2021, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka,
vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb a dlžníka nezistil žiaden majetok, ktorý
by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 27OdK/286/2021.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 25.01.2022. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján
Sajka, nar. 16.09.1978, bytom Kamenica nad Hronom č. 315, spis. zn. 27OdK/286/2021 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ján Sajka, nar. 16.09.1978, bytom
Kamenica nad Hronom č. 315, spis. zn. 27OdK/286/2021 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 21.02.2022
JUDr. Marek Ďuran, správca

K011765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Chyndice 94, 951 54 Malé Chyndice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/25/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Helena Gubová, nar. 10.05.1969, Malé Chydince 94, 951 54 Malé Chydince,
dňa 27.01.2022 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598,v celkovej výške: 317,84 EUR.

Mgr. Erik Štorek, Správca

K011766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Dubcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 692/49, 956 21 Jacovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/238/2021 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/238/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca zistil, že si do 90 dní od vyhlásenia konkurzu žiadny veriteľ neprihlásil pohľadávku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že sa
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Petra Dubcová, narodená 13.06.1982, bytom Poľná 692/49, 956 21 Jacovce, občan SR pod
sp. zn.: 23OdK/238/2021, sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Petra Dubcová, narodená 13.06.1982,
bytom Poľná 692/49, 956 21 Jacovce, občan SR pod sp. zn.: 23OdK/238/2021, zrušuje.
V Jarku, dňa 21.02.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K011767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Edyta Gracyna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 327/3, 935 32 Kalná nad Hronom - Kalná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2021 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola správcovi dňa 18.02.2022 doručená prihláška
veriteľa: R Collectors s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 50 094 297, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 514,02 EUR. Pohľadávka veriteľa bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K011768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r.o. „v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5985/6A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2021 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu ZLATNER, spol. s r.o.
„ v likvidácii“, IČO: 34 109 919, so sídlom Hronská 5986, 934 01 Levice, v zmysle 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 týmto oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, so sídlom Mlynské Nivy 44/a,
Bratislava a to :
·

Prihláška pohľadávok č. 1 – celková prihlásená suma 8 242,94 EUR.
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Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 20.02.2022
Mgr. Veronika Vargová,
správca úpadcu ZLATNER, spol. s r.o. „v likvidácii“

K011769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 586, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2022 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Tibor Tóth, nar.15.05.1959, bytom 946 01 Kameničná 586, (ďalej v texte „dlžník“) Vám týmto oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.02.2022, sp. zn. 29OdK/25/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.35/2022, deň vydania
21.02.2022.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Tibor Tóth, nar.15.05.1959, bytom 946 01 Kameničná 586, (hereinafter only
“the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra No.
31OdK/3/2022 dated February 15, 2022 bankruptcy procedure was declared on the debtors property. This
resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV35/2022 on date of issue February 21 ,
2022.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 29OdK/25/2022. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:29OdK/25/2022. Application which will be delivered later will be considered as
claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
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following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
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be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K011770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčíková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany (t.č. Stümmerova 1740/48) -, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1951
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/187/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/187/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Janka Krajčíková, nar. 05.06.1951, trvale bytom Stummerova 1740/48, 955 01 Topoľčany,
podnikajúci pod obchodným menom Janka Krajčíková, s miestom podnikania Stummerova 1740/48, 955 01
Topoľčany, IČO: 33 677 298 (ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 2; súpis
majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 153/2021 zo dňa 10.08.2021, za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky AUDI A6, r.v. 2007, EČV: TO 747BT
stav opotrebovanosti
nepojadzné
spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného 300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
05.08.2021
dôvod zapísania majetku majetok zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka Janka Krajcikova –
NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka Janka Krajcikova – NEOTVÁRAŤ”
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v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV KRAJCIKOVA“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
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8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať pokutu s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
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Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K011771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Pataky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škôlky 181, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/69/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/69/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Kristián Pataky, nar.: 05.12.1983, bytom Škôlky 181, 946 12
Zlatná na Ostrove, podnikajúci pod obchodným menom: Kristián Pataky, s miestom podnikania: 946 12 Zlatná
na Ostrove 181, IČO: 52 456 854 (ďalej ako „dlžník“, resp. „úpadca“), vedenom pod sp.zn.: 29OdK/69/2021, týmto
správca v súlade s ust. § 167u Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty:

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 29OdK/69/2021-19 zo dňa 16.07.2021 bol vyhlásený konkurzu na
majetok dlžníka: Kristián Pataky, nar.: 05.12.1983, bytom Škôlky 181, 946 12 Zlatná na Ostrove, podnikajúci
pod obchodným menom: Kristián Pataky, s miestom podnikania: 946 12 Zlatná na Ostrove 181, IČO:
52 456 854. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej ako „OV“) č. 141/2021 dňa
23.7.2021.

II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky neuplatnil prihláškou žiaden veriteľ dlžníka.
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Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky 1 veriteľa. Ide
o nasledovného veriteľa:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
1,2

Celková prihlásená pohľadávka
2.098,78 €

Žiaden veriteľ si neuplatnil zabezpečovacie právo. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 2.098,78 EUR.

III. Konkurzná podstata
Správca v súlade s ust. § 166i ZoKR vykonal šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia,
ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedí od dožiadaných
subjektov, vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a na základe vlastných šetrení správcu bol zistený nasledovný
majetok dlžníka:
P.č. Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota

1.

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: DAEWOO LANOS VIN: KLATF69YEWB296809, r.v. 1998, farba: modrá metalíza,
EČ: KN521FH, Technický stav motorového vozidla: celkovo opotrebované, v súčasnosti nepojazdné (potrebné vymeniť 400,- €
batériu a brzdy), náprava klepe.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Stráž, obec: Komárno, okres: Komárno, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 1382 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný
číslo
m2
zápis
237/3
Trvalý trávny porast
557 m2
C
1/252
20,- €

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v OV č. 187/2021 dňa 29.09.2021.
Následne, na základe zistení správcu bol Súpis majetku všeobecnej podstaty doplnený o nižšie uvedenú súpisovú
zložku majetku:
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
3.
Peňažná pohľadávka z účtu:
Číslo účtu (názov a forma vkladu): -, IBAN: SK24 1100 0000 0029 4408 5290
Zostatková suma: 545,27 EUR
Mena: EUR
Banka: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930

Súpisová hodnota

545,27,- €

Doplnenie Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 213/2021 dňa 05.11.2021.

IV. Speňažovanie majetku
Hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1 správca speňažoval
v súlade s ust. § 167p ZoKR ako samostatnú hnuteľnú veci, a to formou ponukových konaní zverejnených
v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 190/2021 dňa 04.10.2021, bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 205/2021 dňa 25.10.2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 205/2021 dňa 25.10.2021, bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 219/2021 dňa 15.11.2021.
3. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 219/2021 dňa 15.11.2021 bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 233/2021 dňa 06.12.2021.
Nakoľko sa hnuteľný majetok úpadcu, zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka
majetku s por. č. 1, nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, v zmysle ust. § 167p
ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a správca vylúčil tento majetok zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Vylúčenie súp. zložky majetku s por. č. 1 zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č.
233/2021 dňa 06.12.2021.

Nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 2 správca speňažoval
v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZoKR ako nehnuteľnosť menšej hodnoty, a to
formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 190/2021 dňa 04.10.2021, bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 205/2021 dňa 25.10.2021.
2. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 205/2021 dňa 25.10.2021, bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 219/2021 dňa 15.11.2021.
3. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 219/2021 dňa 15.11.2021 bolo vyhodnotené ako
neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od žiadneho záujemcu.
Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 233/2021 dňa 06.12.2021.
Nakoľko sa nehnuteľný majetok úpadcu, zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka
majetku s por. č. 2, nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, v zmysle ust. § 167p
ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a správca vylúčil tento majetok zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Vylúčenie súp. zložky majetku s por. č. 2 zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č.
233/2021 dňa 06.12.2021.

Peňažnú pohľadávku z účtu úpadcu zapísanú v Súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 3 správca
speňažoval v súlade s ust. § 167q ods. 1 ZoKR tak, že písomne požiadal príslušnú banku o poukázanie
peňažných prostriedkov zodpovedajúcich pohľadávke z účtu (po odpočítaní sumy 165,- €, ktorá v zmysle ust. §
167h ods. 4 ZoKR v spojení s ust. § 104 ods. 1 Exekučného poriadku nepodlieha konkurzu), na konkurzný účet.
Na základe písomnej žiadosti správcu príslušná banka dňa 22.10.2021 poukázala na konkurzný účet sumu vo
výške 545,27 €.

V. Uspokojenie veriteľov
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZoKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
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Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 12/2022 dňa 19.01.2022).

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
•
výťažok zo speňaženie peňažnej pohľadávky z účtu úpadcu (t.j. súpisovej zložky majetku s por č. 3) spolu
vo výške: 545,27 EUR
Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 545,27 EUR.

II. Náklady konkurzu
Náklady konkurzu uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sú
tvorené najmä týmito zložkami:
•

Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ods. 1 písm. a) a b) ZoKR vo výške ...............

188,32 EUR

(z toho nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania vo výške 1,55 EUR a paušálna
náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. vo výške
186,77 € spolu za mesiac: 07/2021 – 1/2022)
·

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(0,2% z 545,27 € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. c) Zák. 71/1992 Z.z) vo
výške .......................................................................................
1,00 EUR
Odmena správcu zo speňaženia podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky ............
27,26 EUR

·

Celková výška nákladov konkurzu (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu) predstavuje sumu vo výške
216,58 EUR.

III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
•

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty .......

545,27 EUR

•

Náklady konkurzu ........................................................................................

216,58 EUR

•

Suma

určená

na

vyplatenie

nezabezpečeným

veriteľom

úpadcu........

328,69

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
Veriteľ

Por. číslo pohľadávky Celková
v
Zozname prihlásená
pohľadávok
pohľadávka

Zistená
pohľadávka
veriteľa

Uspokojovanie
zo Suma
všeobecnej podstaty uspokojenia

EOS
KSI
Slovensko,
s.r.o.
1

2 098,78 €

2 098,78 €

2 098,78 €

Spolu

2 098,78 €

2 098,78 €

2 098,78 €

Zostáva
neuspokojená
suma

328,69
€

1 770,09 €
328,69

1 770,09 €
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€

1 770,09 €

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

V Nitre dňa 21.12.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K011772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Grajcárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurská cesta 820/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/300/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/300/2021
Druh podania:
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/300/2021-17 zo dňa 30.12.2021, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Anna Grajcárová,
narodená 22.06.1965, bytom Jurská cesta 820/2, 934 01 Levice (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 6.1.2022 zverejnením v OV 3/2022 dňa 5.1.2022 pod značkou
K000462.
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 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, 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 Anna Grajcárová, narodená
22.06.1965, bytom Jurská cesta 820/2, 934 01 Levice zrušuje.
V Leviciach, dňa 22.2.2022
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K011773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTRANS SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 608 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/6/2021 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/6/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca úpadcu ELTRANS SK s.r.o., IČO:
47 608 366, so sídlom Hronská 2, 934 01 Levice zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 14.03.2022 o 10:00. /prezentácia od 09 :45 hod. do 10:00 hod./ v sídle kancelárie správcu, na
adrese Mostná 62, 949 01 Nitra (1. poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu /ustanovenie § 36 ZKR/
4. Voľba veriteľského výboru /ustanovenie § 37 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie
a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky platných a účinných v čase konania schôdze.
V Nitre, dňa 21.02.2022
Mgr. Veronika Vargová,
správca úpadcu ELTRANS SK s.r.o.
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K011774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šogor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 369, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Šogor, nar. 20.06.1974, bytom Bešeňov 369,
941 41 Bešeňov, v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola
správcovi dňa 21.02.2022 doručená prihláška veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 807 598, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 4 790,36 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Majerčík, správca

K011775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2135/11A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/185/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/185/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca majetku dlžníka týmto opravuje súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty dlžníka uvedenou pod p.č.
24.
p.č. č.LV

parc. č. register okres

24 3118

3713

E

kataster výmera v m2 druh nehnuteľnosti podiel v m2 cena podielu

Žilina Trnové

2 445

o.p.

203,75

406,67

K011776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/53/2018
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina zo dňa 19. marca 2018, sp. zn. 3OdK/53/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 59/2018 zo dňa 23. marca 2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Bartoš,
nar. 6.4.1961, Liptovská Porúbka 377, 03301 Liptovská Porúbka (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Bartoš, nar. 06.04.1961, Liptovská
Porúbka 377, 03301 Liptovská Porúbka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K011777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudinská 188, 023 31 Rudinská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1969
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/115/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 18.04.2019, sp. zn. 9OdK/115/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Pacík, nar. 25. 9. 1969,
bytom Rudinská 188, 023 31 Rudinská (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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 § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak
niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Jozef Pacík, nar. 25.09.1969, Rudinská 188,
023 31 Rudinská končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K011778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žilina ..., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/349/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/349/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Zuzana Hrušková, nar. 17.04.1983, bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2020 zo dňa
22.10.2020 (K076297).
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

Trvalý trávny porast
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

104

plocha

a

plocha

a

Trvalý trávny porast
Zastavaná
nádvorie

plocha

4

31
472
175

a

101

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

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Žilina Žilina

7952 3056/4

1/96

0,21 €

Žilina Budatín

1878 814/195

1/152

4,16 €

Žilina Budatín

1878 814/293

1/152

1,22 €

Žilina Budatín

1878 814/298

1/152

18,63 €

Žilina Budatín

1878 814/302

1/152

7,00 €

Žilina Budatín

1878 814/404

1/152

4,00 €

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

plocha

a

Orná pôda

44

Orná pôda
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

812

11
plocha

a

plocha

a

plocha

a

plocha

a

4
320
803
318
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Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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Žilina Budatín

1878 814/413

1/152

33,00 €

Žilina Budatín

962

782/103

1/152

1,50 €

Žilina Budatín

962

785/104

1/152

0,36 €

Žilina Budatín

2079 814/114

1/152

0,13 €

Žilina Budatín

2079 814/303

1/152

13 €

Žilina Budatín

2079 814/304

1/152

32,00 €

Žilina Budatín

2079 814/305

1/152

12,60 €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@insolvencyservices.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Zuzana Hrušková – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051
3311 3685, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Zuzana
Hrušková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K011779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petronela Hlušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/131/2021 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/131/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2OdK/131/2021 zo dňa 13.12.2021, ktoré bolo zverejnené v OV č.
243/2021 dňa 20.12.2021, bol na majetok dlžníka Petronela Hlušková, nar. 29.10.1989, trvale bytom 023 12
Svrčinovec, vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Lena Mišalová, so sídlom
kancelárie: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín.
Správca preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (zákon o konkurze) nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu,
a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 2OdK/131/2021.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na § 167v zákona o konkurze správca týmto oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Petronela Hlušková, nar. 29.10.1989, trvale bytom trvale bytom Svrčinovec 023 12, sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle § 167v zákona o konkurze zrušuje.
V Dolnom Kubíne, JUDr. Lena Mišalová, správca

K011780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holienka Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 332/54, 010 04 Žilina -Bánova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2019 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Miroslava Šufáková, konkurzný správca dlžníka Lukáš Holienka, nar. 14.11.1990, bytom Jabloňová 332/54,
010 04 Žilina – Bánová, prechodne bytom Paština Závada 16, 013 41 Dolný Hričov, podnikajúceho pod
obchodným menom Lukáš Holienka, s miestom podnikania Jabloňová 332/54, 010 04 Žilina – Bánová, IČO:
47 648 597 /ďalej len ako aj „úpadca“/, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K011781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kraus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 2OdK/134/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zverejneným dňa 20. 12. 2021
v Obchodnom vestníku č. 243/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Kraus, nar. 17. 02. 1967,
trvale bytom Žilina, ktorým som zároveň bola ustanovená za správcu dlžníka Miroslava Krausa, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP
v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Miroslav Kraus, nar. 17. 02.
1967, trvale bytom Žilina, korešpondenčná adresa Timravy 23, 036 01 Martin, končí.
V Martine dňa 21. 02. 2022

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K011782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16 / 0, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR, doručenie prihlášky pohľadávok konkurzného veriteľa po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015, prihlásil dňa 17.02.2022
pohľadávky v celkovej sume 30,- €, pohľadávku veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 21.02.2022.

Mgr. Robert Antal
správca

K011783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semerádová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/105/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Andrea Semerádová „v konkurze“, nar. 18.09.1989, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, podnikajúci
pod obchodným menom: Andrea Semerádová, s miestom podnikania 023 33 Povina 241, IČO: 47 156 546,
korešpondenčná adresa: Povina 241, 023 33 Povina ponúka v rámci verejného ponukového konania na
predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo zn. Škoda Fabia 6Y

stav
r.v. 2002, ŠPZ:ZA473IN, VIN: TMBPH46Y223514915

súp. hodnota
600,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKASemerádová MV1- NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak, aby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 18091989. 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

K011784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semerádová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/105/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Andrea Semerádová „v konkurze“, nar. 18.09.1989, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, podnikajúci
pod obchodným menom: Andrea Semerádová, s miestom podnikania 023 33 Povina 241, IČO: 47 156 546,
korešpondenčná adresa: Povina 241, 023 33 Povina ponúka v rámci verejného ponukového konania na
predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
stav
súp. hodnota
Motorové vozidlo zn. Škoda Peugeot ŠPZ:ZA766II, VIN:VF36ERHRE21261855, AC kombi, *stav: vyradené z cestnej
2.
407
premávky
400,00 €
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKASemerádová MV2- NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 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: 18091989. 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

K011785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 459, 027 43 Nižná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 388 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2011 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ÚPLNÉ ZNENIE SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY
Z dôvodu zmeny osoby zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1,
Bratislava, IČO: 31 320 155 vo vzťahu k pohľadávkam vedeným v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 115, 116 a 117 správca zverejňuje upravené úplné znenie súpisu oddelenej podstaty:
·
·
·

zverejneného v Obchodnom vestníku č. 205/2011 zo dňa 25.10.2011 v spojení
s doplnením súpisu oddelenej podstaty zverejneným v Obchodnom vestníku č. 216/2011 zo dňa
10.11.2011 (K012554) v spojení
s doplnením súpisu oddelenej podstaty zverejneným v Obchodnom vestníku č. 216/2011 zo dňa
10.11.2011 (K012557) v spojení

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s doplnením súpisu oddelenej podstaty zverejneným v Obchodnom vestníku č. 137/2012 zo dňa
18.07.2012 v spojení
s doplnením súpisu oddelenej podstaty zverejneným v Obchodnom vestníku č. 140/2012 zo dňa
23.07.2012.

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Johannes Luzi, nar. 24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH, Švajčiarska konfederácia
pôvodný zabezpečený veriteľ 1: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, na
základe uznesenia Okresného súdu Žilina, č. k. 3K/21/2011-225 zo dňa 02.07.2012, súd povolil vstup nového
veriteľa M1, a.s., so sídlom Oravická 632, 028 01 Trstená, IČO: 44 156 588 namiesto pôvodného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 289 697,88 EUR vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 115, 116 a 117, uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2012 zo dňa 10.07.2012,
pôvodnému veriteľovi Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155 zaniklo dňa 04.08.2012 postavenie účastníka konkurzného konania, oznam o nadobudnutí právoplatnosti
uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 149/2012 zo dňa 03.08.2012
pôvodný zabezpečený veriteľ 2: – M1, a.s., so sídlom Oravická 632, 028 01 Trstená, IČO: 44 156 588 na základe
uznesenia Okresného súdu Žilina, č. k. 3K/21/2011-333 zo dňa 18.06.2019, súd povolil vstup nového veriteľa
Johannes Luzi, nar. 24.8.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH, Švajčiarska konfederácia namiesto pôvodného
veriteľa M1, a.s., so sídlom Oravická 632, 028 01 Trstená, IČO: 44 156 588 v rozsahu pohľadávok v celkovej
výške 289 697,88 EUR vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 115, 116 a 117,
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2019 zo dňa 25.06.2019, pôvodnému veriteľovi M1,
a.s., so sídlom Oravická 632, 028 01 Trstená, IČO: 44 156 588 zaniklo dňa 26.07.2019 postavenie účastníka
konkurzného konania, oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
142/2019 zo dňa 25.07.2019
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA (Obchodný vestník č. 205/2011 zo dňa 25.10.2011)
1. dlžník: Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 3362 Niederönz, Švajčiarsko, suma pohľ.: 57,94 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59011796, splatná 23.04.2011
2. dlžník: Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 3362 Niederönz, Švajčiarsko, suma pohľ.: 5 827,07 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012374, splatná 30.06.2011
3. dlžník: Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 3362 Niederönz, Švajčiarsko, suma pohľ.: 441,15 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012424, splatná 03.07.2011
4. dlžník: Bystronic Machinen AG, Industriestrasse 5, 4922 Bützberg, Švajčiarsko, suma pohľ.: 646,09 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012501, splatná 30.07.2011
5. dlžník: CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná, č. 1080, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 31 634 303,
suma pohľ.: 72,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012410, splatná 16.06.2011
6. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 4 323,77 EUR, právny dôvod: faktúra č. 1022009, splatná 18.11.2009
7. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 2 146,63 EUR, právny dôvod: faktúra č. 1092009, splatná 02.01.2010
8. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 7 917,42 EUR, právny dôvod: faktúra č. 1102009, splatná 02.01.2010
9. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 2 295,96 EUR, právny dôvod: faktúra č. 1172009, splatná 09.01.2010
10. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 5 640,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59009980, splatná 07.08.2010
11. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 5 600 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59009981, splatná 07.08.2010
12. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 5 600,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010041, splatná 13.08.2010
13. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 150 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010099, splatná 26.08.2010
14. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 19 321,60 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010273, splatná 05.09.2010
15. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 3 158,40 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010287, splatná 10.09.2010
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16. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 450,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010432, splatná 26.09.2010
17. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 22 480,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010565 splatná 17.10.2010
18. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 200,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010749, splatná 10.11.2010
19. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 5 414,40 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010769, splatná 11.11.2010
20. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 5 865,60 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010822, splatná 14.11.2010
21. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 22 480,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59010954, splatná 05.12.2010
22. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 200,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011167, splatná 06.01.2011
23. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 280,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011217, splatná 13.01.2011
24. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 268,72 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011386, splatná 16.02.2011
25. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 211,28 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011421, splatná 23.02.2011
26. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 200 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011641, splatná 18.03.2011
27. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 200,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011936, splatná 24.04.2011
28. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 280,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011937, splatná 24.04.2011
29. dlžník: Dätwyler Schweiz AG, Dätwyler Cables Bereich, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 11 280,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 590121179, splatná 18.05.2011
30. dlžník: EDM, s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 782 157, suma pohľ.: 96,00 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012224, splatná 28.05.2011
31. dlžník: EDM, s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 782 157, suma pohľ.: 139,20 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012290, splatná 02.06.2011
32. dlžník: EDM, s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 782 157, suma pohľ.: 367,20 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012560, splatná 06.07.2011
33. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 1 383,85 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012314, splatná 08.08.2011
34. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 180,92 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012353, splatná 09.08.2011
35. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 913,02 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012377, splatná 14.08.2011
36. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 108,94 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012392, splatná 14.08.2011
37. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 221,21 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012434, splatná 21.08.2011
38. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 84,96 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012442, splatná 21.08.2011
39. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 451,96 EUR, právny dôvod:
faktúra č. 59012505, splatná 30.06.2011
40. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 7 148,10 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012506, splatná 29.08.2011
41. dlžník: Esec AG, Hinterbergstrasse 32, 6330 Cham, Švajčiarsko, suma pohľ.: 2 842,50 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012565, splatná 04.09.2011
42. dlžník: EZCOM, spol. s r.o., 108,027 55 Krivá, IČO: 36 378 305, suma pohľ.: 311 843,83 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 004/2011, splatná 16.06.2011
43. dlžník: EZCOM, spol. s r.o., 108,027 55 Krivá, IČO: 36 378 305, suma pohľ.: 134 197,75 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 005/2011, splatná 16.06.2011
44. dlžník: EZCOM, spol. s r.o., 108,027 55 Krivá, IČO: 36 378 305, suma pohľ.: 285 489,41 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 006/2011, splatná 16.06.2011
45. dlžník: FRACHO, a.s., J. Kráľa 81, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 642 411, suma pohľ.: 34 493,68
EUR, právny dôvod: faktúra č. 003/2011, splatná 15.06.2011
46. dlžník: General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, Unterseestrasse 65, 8280
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Kreuzlingen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 7 890,73 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012100, splatná
14.05.2011
dlžník: General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, Unterseestrasse 65, 8280
Kreuzlingen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 4 120,15 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012100, splatná
26.06.2011
dlžník: General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, Unterseestrasse 65, 8280
Kreuzlingen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 8 690,66 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012569, splatná
06.07.2011
dlžník: General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, Unterseestrasse 65, 8280
Kreuzlingen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 3 791,51 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012570, splatná
06.07.2011
dlžník: Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o., Tehelňa 8, 841 07 Bratislava, IČO: 35 829 591,
suma pohľ.: 776,88 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012238, splatná 25.05.2011
dlžník: Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o., Tehelňa 8, 841 07 Bratislava, IČO: 35 829 591,
suma pohľ.: 621,50 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012395, splatná 26.06.2011
dlžník: Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o., Tehelňa 8, 841 07 Bratislava, IČO: 35 829 591,
suma pohľ.: 466,13 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012521, splatná 25.06.2011
dlžník: Hella Innenleuchten-Systeme GmbH, Maienbühlstrasse 7, 79677 Wembach / Schwarzwald,
Nemecko, suma pohľ.: 63,92 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59007830, splatná 18.09.2009
dlžník: HYDAC Electronic GmbH, Hauptstr. 27, 66128 Saarbrücken / Saarland, Nemecko, suma pohľ.:
3,78 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012415, splatná 16.06.2011
dlžník: HYDAC Electronic GmbH, Hauptstr. 27, 66128 Saarbrücken / Saarland, Nemecko, suma pohľ.:
3,78 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012430, splatná 19.06.2011
dlžník: HYDAC Electronic GmbH, Hauptstr. 27, 66128 Saarbrücken / Saarland, Nemecko, suma pohľ.:
361,60 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012492, splatná 26.06.2011
dlžník: HYDAC Electronic GmbH, Hauptstr. 27, 66128 Saarbrücken / Saarland, Nemecko, suma pohľ.:
653,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012595, splatná 24.07.2011
dlžník: HYDAC Electronic GmbH, Hauptstr. 27, 66128 Saarbrücken / Saarland, Nemecko, suma pohľ.:
139,70 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012596, splatná 24.07.2011
dlžník: HYDAC Fluidtechnik GmbH, Justus von Liebigstr. 2, 66280 Sulzbach / Saarland, Nemecko, suma
pohľ.: 15,57 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012413, splatná 16.06.2011
dlžník: KBE Elektronik GmbH, Symeonstr. 8, 12279 Berlin, Nemecko, suma pohľ.: 1 700,00 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59010520, splatná 09.10.2010
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 525,17 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012181, splatná 26.05.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 6 129,15 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012233, splatná 29.05.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 321,60 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012234, splatná 29.05.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 412,92 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012262, splatná 01.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 446,29 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012263, splatná 01.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 305,43 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012272, splatná 02.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 933,42 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012288, splatná 02.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 401,60 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012315, splatná 09.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 209,17 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012354, splatná 10.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 694,32 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012379, splatná 15.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 51,49 EUR, právny dôvod: faktúra č. 5901248, splatná 22.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 2 412,12 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012507, splatná 30.06.2011
dlžník: KERN AG – Computer output processing, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Švajčiarsko,
suma pohľ.: 1 161,93 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012567, splatná 06.07.2011
dlžník: KMWE Precision Systems & Precision Components, Croy 11, 5653 LC Eindhoven, Holandsko,
suma pohľ.: 1 559,60 EUR, právny dôvod: faktúra č. 5901519, splatná 30.07.2011
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75. dlžník: Medela AG Medizintechnik, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Švajčiarsko, suma pohľ.: 4 280,00 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012568, splatná 06.07.2011
76. dlžník: MONTARES s.r.o., Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 45 661 685, suma pohľ.: 2 101,25 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012478, splatná 23.06.2011
77. dlžník: MONTARES s.r.o., Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 45 661 685, suma pohľ.: 1 963,22 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012484, splatná 26.06.2011
78. dlžník: Otto Ackermann AG, Speerstrasse 22, 8853 Lachen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 124,48 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012155, splatná 19.05.2011
79. dlžník: Otto Ackermann AG, Speerstrasse 22, 8853 Lachen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 87,62 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012319, splatná 09.06.2011
80. dlžník: Otto Ackermann AG, Speerstrasse 22, 8853 Lachen, Švajčiarsko, suma pohľ.: 99,75 EUR
(neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012509, splatná 30.06.2011
81. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 5 190,65 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012022, splatná 05.05.2011
82. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 2 849,06 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012026, splatná 05.05.2011
83. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 1 854,15 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012027, splatná 05.05.2011
84. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 2 990,94 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012028, splatná 05.05.2011
85. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 1 094,14 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012029, splatná 05.05.2011
86. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 1 503,23 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012030, splatná 05.05.2011
87. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 183,70 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012036, splatná 06.05.2011
88. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 44,25 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012037, splatná 06.05.2011
89. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 114,15 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012045, splatná 08.05.2011
90. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 9,60 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012051, splatná 11.05.2011
91. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 22,32 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012052, splatná 11.05.2011
92. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 50,00 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012053, splatná 11.05.2011
93. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 41,60 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012054, splatná 11.05.2011
94. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 30,10 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012055, splatná 11.05.2011
95. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 151,50 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012057, splatná 11.05.2011
96. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 115,50 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012058, splatná 11.05.2011
97. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 36,80 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012059, splatná 11.05.2011
98. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 525,00 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012060, splatná 11.05.2011
99. dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 7 877,69 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012066, splatná 12.05.2011
100.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
5 360,49 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012067, splatná 12.05.2011
101.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
4 031,12 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012068, splatná 12.05.2011
102.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
4 075,02 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012069, splatná 12.05.2011
103.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
5 094,08 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012070, splatná 12.05.2011
104.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
3 512,31 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012071, splatná 12.05.2011
105.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
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Deň vydania: 24.02.2022

4 132,47 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012072, splatná 12.05.2011
106.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
2 465,28 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012073, splatná 12.05.2011
107.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012074, splatná 12.05.2011
108.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 390,41 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012075, splatná 12.05.2011
109.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012076, splatná 12.05.2011
110.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 143,98 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012077, splatná 12.05.2011
111.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012078, splatná 12.05.2011
112.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012079, splatná 12.05.2011
113.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012080, splatná 12.05.2011
114.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012084, splatná 12.05.2011
115.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
1 181,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012086, splatná 12.05.2011
116.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012087, splatná 12.05.2011
117.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
1 653,40 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012088, splatná 12.05.2011
118.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012092, splatná 12.05.2011
119.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012093, splatná 13.05.2011
120.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012094, splatná 13.05.2011
121.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012095, splatná 13.05.2011
122.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012099, splatná 14.05.2011
123.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012105, splatná 15.05.2011
124.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012112, splatná 18.05.2011
125.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012113, splatná 18.05.2011
126.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
6 394,78 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012121, splatná 19.05.2011
127.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 892,88 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012122, splatná 19.05.2011
128.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 628,88 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012123, splatná 19.05.2011
129.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 165,55 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012124, splatná 19.05.2011
130.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
6 987,58 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012125, splatná 19.05.2011
131.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
8 122,47 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012126, splatná 19.05.2011
132.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 447,69 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012127, splatná 19.05.2011
133.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 445,84 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012128, splatná 19.05.2011
134.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012129, splatná 19.05.2011
135.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012130, splatná 19.05.2011

pohľ.:
pohľ.: 809,23
pohľ.:
pohľ.: 810,23
pohľ.:
pohľ.: 92,50
pohľ.: 113,48
pohľ.: 0,85
pohľ.: 1,42
pohľ.:
pohľ.: 472,40
pohľ.:
pohľ.: 24,06
pohľ.: 158,00
pohľ.: 6,70
pohľ.: 280,80
pohľ.: 32,28
pohľ.: 13,51
pohľ.: 30,67
pohľ.: 113,50
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.: 807,98
pohľ.: 998,52
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136.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012132, splatná 19.05.2011
137.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012133, splatná 19.05.2011
138.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 961,71 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012134, splatná 19.05.2011
139.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012135, splatná 19.05.2011
140.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012136, splatná 19.05.2011
141.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012137, splatná 19.05.2011
142.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012138, splatná 19.05.2011
143.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012139, splatná 19.05.2011
144.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012140, splatná 19.05.2011
145.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012141, splatná 19.05.2011
146.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012142, splatná 19.05.2011
147.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012143, splatná 19.05.2011
148.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 034,24 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012144, splatná 19.05.2011
149.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 299,10 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012146, splatná 19.05.2011
150.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012157, splatná 20.05.2011
151.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012158, splatná 20.05.2011
152.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012159, splatná 20.05.2011
153.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012160, splatná 20.05.2011
154.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012161, splatná 20.05.2011
155.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012162, splatná 20.05.2011
156.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012164, splatná 20.05.2011
157.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012166, splatná 20.05.2011
158.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012167, splatná 20.05.2011
159.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012175, splatná 26.05.2011
160.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012176, splatná 26.05.2011
161.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012177, splatná 26.05.2011
162.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012203, splatná 26.05.2011
163.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
5 877,83 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012206, splatná 27.05.2011
164.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
3 246,17 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012207, splatná 27.05.2011
165.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
5 216,59 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012208, splatná 27.05.2011
166.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
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7 954,83 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012209, splatná 27.05.2011
167.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
4 315,08 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012210, splatná 27.05.2011
168.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
2 783,16 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012211, splatná 27.05.2011
169.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012212, splatná 27.05.2011
170.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
4 859,54 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012213, splatná 27.05.2011
171.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 253,35 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012214, splatná 27.05.2011
172.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012215, splatná 27.05.2011
173.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012216, splatná 27.05.2011
174.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012217, splatná 27.05.2011
175.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012219, splatná 27.05.2011
176.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012221, splatná 27.05.2011
177.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012222, splatná 27.05.2011
178.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012223, splatná 28.05.2011
179.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012230, splatná 29.05.2011
180.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012243, splatná 29.05.2011
181.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012244, splatná 29.05.2011
182.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012245, splatná 29.05.2011
183.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012247, splatná 29.05.2011
184.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012248, splatná 29.05.2011
185.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012249, splatná 29.05.2011
186.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012250, splatná 29.05.2011
187.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012251, splatná 29.05.2011
188.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012252, splatná 29.05.2011
189.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012253, splatná 29.05.2011
190.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012254, splatná 29.05.2011
191.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012255, splatná 29.05.2011
192.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012256, splatná 29.05.2011
193.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012257, splatná 29.05.2011
194.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012258, splatná 29.05.2011
195.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012259, splatná 29.05.2011
196.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012260, splatná 29.05.2011
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Nemecko, suma pohľ.: 47,50
Nemecko, suma pohľ.: 36,70
Nemecko, suma pohľ.: 36,70
Nemecko, suma pohľ.: 38,90
Nemecko, suma pohľ.: 49,50
Nemecko, suma pohľ.: 44,50
Nemecko, suma pohľ.: 51,00
Nemecko, suma pohľ.: 54,06
Nemecko, suma pohľ.: 15,55
Nemecko, suma pohľ.: 510,00
Nemecko, suma pohľ.: 35,50
Nemecko, suma pohľ.: 65,50
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197.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012268, splatná 01.06.2011
198.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
5 661,38 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012274, splatná 02.06.2011
199.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 027,68 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012275, splatná 02.06.2011
200.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 306,87 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012276, splatná 02.06.2011
201.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 379,62 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012277, splatná 02.06.2011
202.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 268,07 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012278, splatná 02.06.2011
203.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 397,92 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012279, splatná 02.06.2011
204.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
1 549,92 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012280, splatná 02.06.2011
205.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012281, splatná 02.06.2011
206.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
2 090,52 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012282, splatná 02.06.2011
207.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
2 878,48 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012283, splatná 02.06.2011
208.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012284, splatná 02.06.2011
209.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
5 164,82 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012285, splatná 02.06.2011
210.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012286, splatná 02.06.2011
211.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012287, splatná 02.06.2011
212.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012293, splatná 03.06.2011
213.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012294, splatná 03.06.2011
214.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012339, splatná 09.06.2011
215.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
4 778,80 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012340, splatná 09.06.2011
216.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
3 138,68 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012341, splatná 09.06.2011
217.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012342, splatná 09.06.2011
218.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012343, splatná 09.06.2011
219.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012344, splatná 09.06.2011
220.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012345, splatná 09.06.2011
221.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012346, splatná 09.06.2011
222.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012348, splatná 09.06.2011
223.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012349, splatná 09.06.2011
224.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012350, splatná 09.06.2011
225.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012363, splatná 15.06.2011
226.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012364, splatná 15.06.2011
227.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma

pohľ.: 15,74
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.: 832,16
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.: 283,21
pohľ.:
pohľ.: 2,37
pohľ.: 131,74
pohľ.: 62,40
pohľ.: 43,91
pohľ.: 86,69
pohľ.:
pohľ.:
pohľ.: 201,54
pohľ.: 2,71
pohľ.: 12,89
pohľ.: 0,15
pohľ.: 70,00
pohľ.: 32,40
pohľ.: 44,98
pohľ.: 36,70
pohľ.: 152,40
pohľ.: 39,00
pohľ.: 210,64

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

259

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012365, splatná 15.06.2011
228.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012366, splatná 15.06.2011
229.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012367, splatná 15.06.2011
230.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012368, splatná 15.06.2011
231.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012369, splatná 15.06.2011
232.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012370, splatná 15.06.2011
233.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012371, splatná 15.06.2011
234.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012372, splatná 15.06.2011
235.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012455, splatná 22.06.2011
236.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012458, splatná 22.06.2011
237.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012462, splatná 22.06.2011
238.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012463, splatná 22.06.2011
239.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012486, splatná 26.06.2011
240.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012487, splatná 26.06.2011
241.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012488, splatná 26.06.2011
242.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012489, splatná 26.06.2011
243.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
3 704,14 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012490, splatná 26.06.2011
244.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012491, splatná 26.06.2011
245.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012494, splatná 26.06.2011
246.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012495, splatná 26.06.2011
247.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 221,14 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012496, splatná 26.06.2011
248.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012523, splatná 30.06.2011
249.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012524, splatná 30.06.2011
250.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
7 427,18 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012525, splatná 30.06.2011
251.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
3 394,25 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012526, splatná 30.06.2011
252.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
2 396,52 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012527, splatná 30.06.2011
253.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
4 148,08 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012528, splatná 30.06.2011
254.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
5 012,42 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012529, splatná 30.06.2011
255.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 275,85 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012530, splatná 30.06.2011
256.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
9 849,63 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012531, splatná 30.06.2011
257.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn,
1 888,97 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012532, splatná 30.06.2011

Deň vydania: 24.02.2022

Nemecko, suma pohľ.: 37,83
Nemecko, suma pohľ.: 105,00
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Nemecko, suma pohľ.:
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258.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 348,21
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012533, splatná 30.06.2011
259.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 741,40
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012534, splatná 30.06.2011
260.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 331,20
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012535, splatná 30.06.2011
261.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 188,60
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012536, splatná 30.06.2011
262.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 282,10
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012537, splatná 30.06.2011
263.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 198,00
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012542, splatná 02.07.2011
264.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 23,05
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012557, splatná 02.07.2011
265.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 25,48
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012578, splatná 06.07.2011
266.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 44,12
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012583, splatná 09.07.2011
267.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 9,00
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012585, splatná 09.07.2011
268.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 9,79
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012586, splatná 09.07.2011
269.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 0,62
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012594, splatná 09.07.2011
270.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 44,18
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650113, splatná 26.05.2011
271.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 784,99
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650114, splatná 29.05.2011
272.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
1 000,00 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650116, splatná 29.05.2011
273.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
4 937,50 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59650117, splatná 29.05.2011
274.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 882,79
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650128, splatná 30.06.2011
275.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.: 200,00
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650129, splatná 30.06.2011
276.
dlžník: PaderTeG GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33100 Paderborn, Nemecko, suma pohľ.:
7 250,22 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650131, splatná 30.06.2011
277.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 712,40 EUR
(neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012147, splatná 19.05.2011
278.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 10 284,26
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012241, splatná 29.05.2011
279.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 1 716,00
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012300, splatná 05.06.2011
280.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 760,86 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012301, splatná 03.06.2011
281.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 81,24 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012306, splatná 05.06.2011
282.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 32,80 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012328, splatná 09.06.2011
283.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 10 790,84
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012391, splatná 15.06.2011
284.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 14 440,05
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012447, splatná 22.05.2011
285.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 5 579,10
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012497, splatná 24.06.2011
286.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 8 507,26
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012498, splatná 29.06.2011
287.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 486,02 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012499, splatná 30.06.2011
288.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 760,86 EUR,
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právny dôvod: faktúra č. 59012538, splatná 01.07.2011
289.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 635,60 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59012600, splatná 06.07.2011
290.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 848,90 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59650115, splatná 29.05.2011
291.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 198,26 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59650118, splatná 29.05.2011
292.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 2,26 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59650121, splatná 11.06.2011
293.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 4 908,40
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59650124, splatná 19.06.2011
294.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 858,30 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59650127, splatná 26.06.2011
295.
dlžník: PaderTeG International AG, Faden 2, 6374 Buochs, Švajčiarsko, suma pohľ.: 354,61 EUR,
právny dôvod: faktúra č. 59650132, splatná 30.06.2011
296.
dlžník: PANAX F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 374 075, suma
pohľ.: 19,64 EUR, právny dôvod: faktúra č. 062/2010, splatná 19.05.2011
297.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 926,21
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012047, splatná 08.05.2011
298.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 138,67
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012201, splatná 26.05.2011
299.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 404,09
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012202, splatná 26.05.2011
300.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 614,36
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012265, splatná 01.06.2011
301.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 293,77
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012266, splatná 01.06.2011
302.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 818,27
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012393, splatná 15.06.2011
303.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 799,95
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012440, splatná 22.06.2011
304.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 298,35
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012510, splatná 30.06.2011
305.
dlžník: PSA - Parts & Systems AG, Werkstrasse 7, 9434 Au, Švajčiarsko, suma pohľ.: 159,71
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012511, splatná 30.06.2011
306.
dlžník: Rau AG, Solistrasse 60, 8180 Bülach, Švajčiarsko, suma pohľ.: 3 973,31 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012441, splatná 22.06.2011
307.
dlžník: Rau AG, Solistrasse 60, 8180 Bülach, Švajčiarsko, suma pohľ.: 2 931,05 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012572, splatná 06.07.2011
308.
dlžník: Rau AG, Solistrasse 60, 8180 Bülach, Švajčiarsko, suma pohľ.: 1 047,39 EUR, právny
dôvod: faktúra č. 59012573, splatná 06.07.2011
309.
dlžník: Toolsquare, s.r.o., Poriadie 116, 906 22 Poriadie, IČO: 36 230 961, suma pohľ.: 342,72
EUR, právny dôvod: faktúra č. 122009, splatná 12.03.2009
310.
dlžník: Vectronix AG, Max-Schmidheiny-Str. 202/204, 9435 Heerbrugg, Švajčiarsko, suma pohľ.:
995,72 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012513, splatná 30.06.2011
311.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 8,40 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59011506, splatná
16.03.2011
312.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 31,76 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012041, splatná
07.05.2011
313.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 277,00 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012291,
splatná 02.06.2011
314.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 13,57 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012307, splatná
05.06.2011
315.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 8,46 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012308, splatná
05.06.2011
316.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
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Poľsko, suma pohľ.: 245,73 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012309,
splatná 08.06.2011
317.
dlžník: VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole,
Poľsko, suma pohľ.: 142,51 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012550,
splatná 02.07.2011
318.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 6,80
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59010799, splatná 12.12.2010
319.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 35,32
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59010921, splatná 28.11.2010
320.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 38,23
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59011024, splatná 18.01.2011
321.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 0,74
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59011135, splatná 30.12.2010
322.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 407,54
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011741, splatná 30.04.2011
323.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 2 238,70
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011742, splatná 30.04.2011
324.
dlžník: Zollner Elektronik AG, Industriestraße 2-14, 93499 Zandt, Nemecko, suma pohľ.: 174,66
EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012196, splatná 25.06.2011
325.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.:
435,50 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59011784, splatná 06.05.2011
326.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.:
34,33 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59011918, splatná 22.04.2011
327.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.:
3 867,50 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012035, splatná 06.05.2011
328.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.:
1 955,20 EUR, právny dôvod: faktúra č. 59012227, splatná 27.06.2011
329.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.:
69,39 EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012326, splatná 09.07.2011
330.
dlžník: Zollner Elektronik Kft., DEÁKVÁRI FASOR 16-18., 2600 Vác, Maďarsko, suma pohľ.: 8,39
EUR (neuhradený zostatok istiny), právny dôvod: faktúra č. 59012549, splatná 02.07.2011
POHĽADÁVKA Z ÚČTU (Obchodný vestník č. 216/2011 zo dňa 10.11.2011 – K012554, K012557)
1. účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: 18184442651/0200, súpisová hodnota: 1 659 EUR
70 centov – nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
2. účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: 18184442651/0200, súpisová hodnota: 10 655
EUR 56 centov - vrátený nadmerný odpočet DPH
3. účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., č.ú.: 18184442651/0200, súpisová hodnota: 15 000,00
EUR - vrátený nadmerný odpočet DPH
MAJETOK (Obchodný vestník č. 137/2012 zo dňa 18.07.2012)
1. 1 ks Crimpvollautomat Komax Gama 333, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku:
78.932,16 €
zabezpečovacie právo prvé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na hnuteľné veci č. 774/2007/ZZ z 9.5.2007, registrácia v NCRzp: 10232/2007, predmet
zabezpečovacieho práva: veci a práva uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
č. 774/2007/ZZ z 9.5.2007 - technologická linka CNC-Crimpvollautomat Gama 333 s prísl., výr. č. 333.2783,
výrobca Kompax AGW, inv. č. HIM 1183, popis zabezpečenej pohľadávky: poskytnutý úver na základe zmluvy o
termínovanom úvere č. 321/2007/UZ z 14.3.2007, výška zabezpečenej pohľadávky: 15.792,85 €, zabezpečený
veriteľ: Johannes Luzi, nar. 24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH, Švajčiarska konfederácia (pôvodne
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155), zabezpečená pohľadávka
prihlásená v konkurze ako č. 117, poradie zabezpečovacieho práva: prvé
zabezpečovacie právo druhé v poradí: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod
vzniku zádržného práva: zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku
záložného práva: § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci
umiestnené v čase vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné
veci špecifikované v súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie
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aj nespísané hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej
pohľadávky: 1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú
energiu, pitnú a dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná
pokuta za porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18
€, 2. 3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588,
zabezpečené pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: druhé v
prípade zádržného i záložného práva
2.

1 ks Crimpvollautomat Komax Alpha 433L, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota
majetku: 109.834,83 €

zabezpečovacie právo prvé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na hnuteľné veci č. 9/2008/ZZ z 9.1.2008, registrácia v NCRzp: 657/2008, predmet
zabezpečovacieho práva: CNC-Crimpvollautomat Komax Alpha 433L, výr. č. 433.2149, inv. č. HIM 1214,
krimpovací plnoautomat s prísl. vrátane dokumentov na užívanie a všetky záruky, popis zabezpečenej
pohľadávky: poskytnutý úver na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 1420/2007/UZ, výška zabezpečenej
pohľadávky: 39.331,79 €, zabezpečený veriteľ: Johannes Luzi, nar. 24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH,
Švajčiarska konfederácia (pôvodne Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31
320 155), zabezpečená pohľadávka prihlásená v konkurze ako č. 116, poradie zabezpečovacieho práva: prvé
zabezpečovacie právo druhé v poradí: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod
vzniku zádržného práva: zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku
záložného práva: § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci
umiestnené v čase vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné
veci špecifikované v súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie
aj nespísané hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej
pohľadávky: 1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú
energiu, pitnú a dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná
pokuta za porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18
€, 2. 3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588,
zabezpečené pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: druhé v
prípade zádržného i záložného práva
3. osobné motorové vozidlo Škoda Octavia TS 431 AN, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota
majetku: 4.500,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
4. osobné motorové vozidlo Škoda Octavia TS 645 AJ, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota
majetku: 4.000,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
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3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
5. poloautomat Profiform, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 1.200,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
6. poloautomat Profiform, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 1.200,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
7. kancelárska nábytková zostava, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 1.000,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
8. 1 ks počítačová zostava, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 100,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
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pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
9. 1 ks počítačová zostava, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 100,- €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
10. 1 ks fréza, deň zapísania: 13.07.2012, súpisová hodnota majetku: 2.900,18 €
zabezpečovacie právo: zákonné zádržné právo, zákonné záložné právo, právny dôvod vzniku zádržného práva:
zadržanie hnuteľných vecí v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka, právny dôvod vzniku záložného práva: § 672
ods. 1 Občianskeho zákonníka, predmet zádržného i záložného práva: hnuteľné veci umiestnené v čase
vyhlásenia konkurzu v budove súp. č. 459, zapísanej na LV č. 2073 pre k.ú. Nižná - hnuteľné veci špecifikované v
súpise hnuteľných vecí spísanom súdnym exekútorom Františkom Radzom a všetky ďalšie aj nespísané
hnuteľné veci umiestnené v deň vyhlásenia konkurzu v prenajatých priestoroch, popis zabezpečenej pohľadávky:
1. nesplatená časť nájomného za jún 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, 2. cena za tepelnú energiu, pitnú a
dažďovú vodu za máj 2011 podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010 (faktúra č. 1110429), 3. zmluvná pokuta za
porušenie povinnosti podľa zmluvy o nájme z 1.7.2010, výška zabezpečenej pohľadávky: 1. 16.687,18 €, 2.
3.786,19 €, 3. 7.000,- €, zabezpečený veriteľ: M1, a.s., Oravická 632, Trstená, IČO: 44 156 588, zabezpečené
pohľadávky prihlásené v konkurze ako č. 53, 54 a 55, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v prípade zádržného
i záložného práva
POHĽADÁVKA Z ÚČTU (Obchodný vestník č. 140/2012 zo dňa 23.07.2012)
1. zostatok na účte vedenom v Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern, Švajčiarska
konfederácia, č. účtu 1873.3533.2001 CHF, zostatok na účte k 31.8.2011: 95.072,87 €, deň zapísania:
18.07.2012
zabezpečovacie právo prvé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1059/2007/ZZ z 3.9.2007, registrácia v NCRzp: 20877/2007,
predmet zabezpečovacieho práva: všetky pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) a práva ich
zabezpečenia voči každej tretej osobe existujúce v okamihu registrácie záložného práva a vzniknuté v budúcnosti,
ako aj všetky existujúce a budúce pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) voči záložnému
veriteľovi z každého účtu vedeného záložným veriteľom pre záložcu (úpadcu), popis zabezpečenej pohľadávky:
poskytnutý úver na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 1420/2007/UZ z 3.9.2007, výška zabezpečovanej
pohľadávky: 39.331,79 €, zabezpečený veriteľ: Johannes Luzi, nar. 24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH,
Švajčiarska konfederácia (pôvodne Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31
320 155), zabezpečená pohľadávka prihlásená v konkurze ako č. 116, poradie zabezpečovacieho práva: prvé
zabezpečovacie právo druhé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 458/2009/ZZ z 21.4.2009, registrácia v NCRzp: 8403/2009,
predmet zabezpečovacieho práva: všetky pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) a práva ich
zabezpečenia voči každej tretej osobe existujúce v okamihu registrácie záložného práva a vzniknuté v budúcnosti,
ako aj všetky existujúce a budúce pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) voči záložnému
veriteľovi z každého účtu vedeného záložným veriteľom pre záložcu (úpadcu), popis zabezpečenej pohľadávky:
poskytnutý úver na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 289/2009/UZ z 21.4.2009 v znení dodatku č. 1 z
22.4.2010, výška zabezpečovanej pohľadávky: 234.573,24 €, zabezpečený veriteľ: Johannes Luzi, nar.
24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH, Švajčiarska konfederácia (pôvodne Všeobecná úverová banka,
a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155), zabezpečená pohľadávka prihlásená v konkurze ako č. 115,
poradie zabezpečovacieho práva: druhé
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2. zostatok na účte vedenom v Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern, Švajčiarska
konfederácia, č. účtu 1873.3533.2002 EUR, zostatok na účte k 31.8.2011: 18.815,43 €, deň zapísania:
18.07.2012
zabezpečovacie právo prvé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1059/2007/ZZ z 3.9.2007, registrácia v NCRzp: 20877/2007,
predmet zabezpečovacieho práva: všetky pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) a práva ich
zabezpečenia voči každej tretej osobe existujúce v okamihu registrácie záložného práva a vzniknuté v budúcnosti,
ako aj všetky existujúce a budúce pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) voči záložnému
veriteľovi z každého účtu vedeného záložným veriteľom pre záložcu (úpadcu), popis zabezpečenej pohľadávky:
poskytnutý úver na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 1420/2007/UZ z 3.9.2007, výška zabezpečovanej
pohľadávky: 39.331,79 €, zabezpečený veriteľ: Johannes Luzi, nar. 24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH,
Švajčiarska konfederácia (pôvodne Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31
320 155), zabezpečená pohľadávka prihlásená v konkurze ako č. 116, poradie zabezpečovacieho práva: prvé
zabezpečovacie právo druhé v poradí: záložné právo, právny dôvod vzniku záložného práva: zmluva o zriadení
záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 458/2009/ZZ z 21.4.2009, registrácia v NCRzp: 8403/2009,
predmet zabezpečovacieho práva: všetky pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) a práva ich
zabezpečenia voči každej tretej osobe existujúce v okamihu registrácie záložného práva a vzniknuté v budúcnosti,
ako aj všetky existujúce a budúce pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie záložcu (úpadcu) voči záložnému
veriteľovi z každého účtu vedeného záložným veriteľom pre záložcu (úpadcu), popis zabezpečenej pohľadávky:
poskytnutý úver na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 289/2009/UZ z 21.4.2009 v znení dodatku č. 1 z
22.4.2010, výška zabezpečovanej pohľadávky: 234.573,24 €, zabezpečený veriteľ: Johannes Luzi, nar.
24.08.1954, bytom Wiesriedtweg 10, Rutti ZH, Švajčiarska konfederácia (pôvodne Všeobecná úverová banka,
a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155), zabezpečená pohľadávka prihlásená v konkurze ako č. 115,
poradie zabezpečovacieho práva: druhé

K011786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reichlová Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4694 / 6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Alexandra Reichlová, nar.: 01.05.1985, bytom
Hodžova 2, 036 01 Martin (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 21.09.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 14.12.2021 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Správca v zmysle ustanovenia § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Alexandra
Reichlová, nar.: 01.05.1985, bytom Hodžova 2, 036 01 Martin, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alexandra Reichlová, nar.: 01.05.1985, bytom
Hodžova 2, 036 01 Martin, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 1OdK/117/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jedinák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/105/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/105/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Jedinák, nar.: 28.05.1967, bytom Krásno nad
Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným menom Ján Jedinák, s miestom
podnikania Krásno nad Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 14.09.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 08.02.2022 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ján Jedinák,
nar.: 28.05.1967, bytom Krásno nad Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným
menom Ján Jedinák, s miestom podnikania Krásno nad Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Jedinák, nar.: 28.05.1967, bytom Krásno nad
Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným menom Ján Jedinák, s miestom
podnikania Krásno nad Kysucou 1190, 023 01 Krásno nad Kysucou, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina,
pod sp. zn. 1OdK/105/2021 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K011788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurech Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Rajčanke 917/8, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/8/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/8/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Ďurech, nar. 25.05.1983, trvale bytom:
Pri Rajčianke 917/8, 015 01 Rajec, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/8/2020 týmto v súlade s ustanovením § 77 ods. 1 prvá a druhá veta
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje,
že zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje vozidlo značky Peugot 406, EČV ZA200BY, VIN:
VF38ERHYF81182094, s dátumom prvej evidencie 01.01.2001 (t. j. vek vozidla 19 rokov), so súpisovou
hodnotou 300 Eur. Majetok bol zaradený do súpisu Doplnením súpisu publikovaným v Obchodnom
vestníku č. 68/2020 zo dňa 07.04.2020.
Zo strany správcu bol uskutočnený dopyt na úpadcu za účelom zisťovania existencie a stavu predmetného
vozidla. Úpadca doložil Protokol o prevzatí starého vozidla č. 0054-0020-00005186937 na spracovanie zo dňa
12.12.2020.
Toto vozidlo nie je možné speňažiť. Z toho dôvodu je potrebné i toto vozidlo zo súpisu vylúčiť.
§ 77 ods. 1 prvá a druhá veta ZKR: „Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá právne
samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná položka
majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.“
V Žiline, dňa 21.02.2022.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K011789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KU HA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske nám. 2 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 015 372
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2013 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu KU HA, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina, IČO: 44 015 372 (ďalej len „Úpadcu“) týmto oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňa 17.02.2022 doplnil súpis všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu
o nasledovnú súpisovú položku majetku:
Súpisová položka majetku por. č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka: vo výške 1.000,00 EUR,
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka titulom priznanej peňažnej náhrady vyplývajúcej z uznesenia
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26Cbi/57/2014-148 zo dňa 30.03.2021, ktorým súd schválil zmier v právnej veci
žalobcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina,
IČO: 36 865 265 ako správcu Úpadcu proti žalovanému: Ing. Jaroslav Richter, bytom Fraňa Kráľa 1000/28, 811
05 Bratislava – Staré Mesto, právne zastúpeného JUDr. Ing. Miroslavom Čipákom, advokátom, so sídlom
Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava, v konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu, ktorým bol žalovaný zaviazaný
zaplatiť do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu peňažnú náhradu vo výške 1.000,00 EUR
v prospech účtu správy konkurznej podstaty. Súpisová hodnota (aj mena): 1.000,00 EUR
Dosiahnutý výťažok: Peňažná náhrada bola žalovaným uhradená v celosti dňa 21.12.2020.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K011790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohuš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.A.Komenského 248 / 54, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2019 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Juraj Bohuš, nar. 30.10.1981, bytom: J. A. Komenského 248/54,
038 52 Sučany, adresa na doručovanie: Námestie SNP 43, 038 52 Sučany Mgr. Miroslavu, podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Bohuš, s miestom podnikania: J. A. Komenského 248/54, 038 52 Sučany, IČO:
40 660 524, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 2OdK/20/2019, týmto najmä v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková
V Žiline, dňa 21.02.2022

K011791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sušienka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrická cesta 1976/40 1976/40, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Sušienka, nar. 15.12.1980, bytom Bôrická cesta 1976/40, 010 01
Žilina, korešpondenčná adresa: Stráňavy 221, 013 25 Stráňavy, do 11.2.2008 podnikajúceho pod obchodným
menom Ladislav Sušienka, s miestom podnikania Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina, IČO:43 170 625,podľa
ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Anna Machajdová-správca

K011792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBS & GAMES, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 17A / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 333 676
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2021 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: PUBS & GAMES, s.
r. o., so sídlom Poľná 17A, 010 01 Žilina, IČO: 44 333 676 , v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina,
sp. zn. 3K/14/2021, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom: Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, doručená dňa 21.02.2022 ako Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 21.02.2022,
por. č. 6, celková prihlásená suma: 1.915,- EUR.
V Žiline, dňa 21.02.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K011793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 1408, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1996
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Denisa Kozová, nar. 4.12.1996, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec, korešpondenčná
adresa: Malá 1408, 022 01 Čadca, bola doručená prihláška pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika ,s.r.o. Hradec Králové, ktorý si prihlásil pohľadávku v sume 315,62€, pre
popieranie pohľadávok možno zložiť kauciu na účet:
Č.účtu je: SK 78 0200 0000 0010 0604 6362.

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K011794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 1408, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Kozová, nar. 4.12.1996, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec,
korešpondenčná adresa: Malá 1408, 022 01 Čadca, podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Anna Machajdová-správca
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K011795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromada Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 102/21 102/21, 039 01 Turčianske Teplice - Dolná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/30/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Ľubomír Hromada, nar. 25.11.1987, bytom, SNP 102/21,038 01 Turčianske TepliceDolná Štubňa, do 14.2.2018 podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Hromada, , s miestom podnikania,
SNP 102/21,038 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 495 196, bola po základnej prihlasovacej lehote doručená
prihláška veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s. Bratislava v sume 53,28€. Pre popieranie pohľadávok možno
zložiť kauciu na účet:
Č.účtu je: SK 78 0200 0000 0010 0604 6362.

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K011796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromada Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 102/21 102/21, 039 01 Turčianske Teplice - Dolná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/30/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Hromada, nar. 25.11.1987, bytom, SNP 102/21,038 01 Turčianske
Teplice- Dolná Štubňa, do 14.2.2018 podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Hromada, , s miestom
podnikania, SNP 102/21,038 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 495 196, podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Anna Machajdová-správca

K011797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diechová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3365 / 25, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca úpadcu Elena Diechová,
nar.: 23.04.1953, trvale bytom Jura Hronca 3365/25, 010 15 Žilina, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zák.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 pohľadávky.
Predmetné číslu účtu je v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0013 7518 7654. Účet je vedený vo VÚB, a.s.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K011798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franěk Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 51 51, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/79/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/79/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Franěk, nar. 30.12.1978, bytom, Turzovka 51, 023 54 TurzovkaPredmier, do 17.2.2013 podnikajúci pod obchodným menom Martin Franěk, s miestom podnikania, Predmier
51,023 54 Turzovka, IČO: 40 140 661,podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Anna Machajdová-správca

K011799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalameny 59, 034 82 Kalameny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/355/2019 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/355/2019
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. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Róbert Botka, nar. 13.12.1969, trvale bytom Kalameny 59, 034 82
Kalameny v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/355/2019, týmto najmä v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v.z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca
V Žiline, dňa 21.02.2022

K011800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoť 255, 029 55 Novoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzy, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/141/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/141/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy, k. s. so sídlom kancelárie M. R .Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 36
869 678, správca dlžníka Ľubomír Jašica, nar. 07.01.1984, Novoť 255, 029 55 Novoť, podnikajúci pod
obchodným menom Ľubomír Jašica, s miestom podnikania 029 55 Novoť 255, IČO: 41 728 882, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771, na e-mailovej adrese: dkkonkurzy@gmail.com, ako aj písomne na
adrese kancelárie správcu.
Konkurzy, k.s.

K011801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoť 255, 029 55 Novoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzy, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/141/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/141/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy, k. s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 36
869 678 správca dlžníka Ľubomír Jašica, nar. 07.01.1984, Novoť 255, 029 55 Novoť, podnikajúci pod
obchodným menom Ľubomír Jašica, s miestom podnikania 029 55 Novoť 255, IČO: 41 728 882, v súlade s ust.
167l a § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK49 1100 0000 0029 2084 7908, vedený v Tatra Banka, a.s.,
VS: číslo 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,- €.
Konkurzy, k.s.

K011802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Byčanová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 59, 013 11 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/312/2019 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/312/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Veronika Byčanová, nar. 22.08.1985, trvale bytom: Porúbka 59,
013 11 Porúbka, do 19.09.2013 podnikajúci pod obchodným menom Veronika Byčanová, s miestom podnikania
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Porúbka 59, 013 11 Porúbka, IČO: 46 888 136, v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje, že oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu (ďalej aj „pohľadávok proti podstate“)
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.

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 oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na prepísanom 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.

Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K011803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Holaza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubíkova 82, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/125/2021 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/125/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Veronika Kacová, správca dlžníka: Zdenko Holaza, nar. 13.03.1996, Kubíkova 82, 013 05 Belá, týmto
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka
zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 7/2022, dňa 12.01.2022:
Por.
číslo
1

Hlavná
kategória
hnuteľná vec

Názov / Popis

súpisová
majetku
500 EUR

Motocykel zn. JINLUN JL 250-5
EČ: CA822DG

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

277

hodnota

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

VIN: LJ5PG509951010058
kategória: L3e
farba: červená tmavá
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 10.12.2008
dátum prvej evidencie v SR: 10.12.2008
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "Problém so štartovaním, keď naštartuje
motor má nepravidelný a hlučný chod."

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

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

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena v 3. kole nie je stanovená.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK11 0900 0000 0051 7814 9059

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „9OdK/125/2021 S1958 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „9OdK/125/2021 S1958 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 09.03.2022 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 0903 978 205, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty spravca@kacova.sk. Správca neposkytuje informácie o
počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového konania písomne
informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Veronika Kacová, správca

K011804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Dundeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Hrboltová 24, 034 01 Rybárpole, Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2014/S 1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Podané elektronicky
so zaručeným elektronickým podpisom!

Zabezpečený veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
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V Žiline dňa 21.02.2022

VEC: ŽIADOSŤ SPRÁVCU O SCHVÁLENIE NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU PRE ZABEZPEČENÉHO
VERITEĽA
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.: 4K/13/2014-74 zo dňa 28.10.2014, súd na návrh veriteľa: SR – Daňový
úrad Žilina, o.i. vyhlásil konkurz na majetok dlžníčky: Janka Dundeková, nar.: 15.12.1963, rodné číslo:
XXXXXX/XXXX, bytom: Nová Hrboltová 24, Rybárpole, Ružomberok, do 28.02.2011 podnikajúca pod obchodným
menom Janka Dundeková D + D, s miestom podnikania: Nová Hrboltová 6138/24, 034 05 Ružomberok, IČO: 33
024 391 /ďalej len ako aj „úpadca“/ a ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Lenku Maďarovú, so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Uvedené Uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 210/2014 dňa 03.11.2014, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod K021282.
Dňa 15.12.2014, tzn. v lehote na prihlasovanie pohľadávok plynúcej do 19.12.2014, bolo o.i. prihlásených
38 zabezpečených pohľadávokveriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 58 - 95 v celkovej výške336.626,77 EUR, ktoré boli v prihlásenom
rozsahu aj zistené. Deň vzniku záložného práva: dňa 14.12.2010, dňa 25.01.2011, dňa 12.08.2011, dňa
10.10.2013, dňa 13.01.2014, dňa 12.03.2014, dňa 16.04.2014, dňa 11.07.2014.
Dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 4K/13/2014 zo dňa
26.02.2016 (OV č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016) o potvrdení prevodu pohľadávok veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina v celkovej výške 371.919,57 EUR, vedené v zozname pohľadávok pod por.č. 53 – 95 na
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005. Právoplatnosť prevodu bola zverejnená v OV č. 66/2016 dňa 07.04.2016.
Súpis oddelenej podstaty majetku úpadcu zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015 pod K000066, a to:
- Rodinný dom súp.č. 6138 spolu s pozemkom, na ktorom je postavený: parc. KN-C č. 16327 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 287 m2, všetko vedené na LV č. 2771, katastrálne územie Ružomberok, okres Ružomberok
– spoluvlastnícky podiel 1/4-ica, súpisová hodnota: 12.500,- EUR /ďalej len ako aj „1/4-tina RD s pozemkom“/.
Celková hodnota RD s pozemkom v 1/1 je určená Znaleckým posudkom č. 101/2017 zo dňa 14.11.2017 vo výške
50.500 EUR
Dňa 04.02.2015 sa v danom konkurze uskutočnila 1. schôdza veriteľov.
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu bol speňažený bol speňažený dňa 13.12.2021, v 4. kole dobrovoľnej dražby
za cenu 11.500 EUR.
II. Rozvrhová časť
Dňa 03.01.2022 bolo v OV č. 1/2022 zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
V lehote na podanie námietok, tzn. do 03.02.2022 mi nebola doručená žiadna námietka žiadneho veriteľa.
Žiadosti zabezpečeného veriteľa o opravu zo dňa 01.02.2022 bolo v celom rozsahu vyhovené, tzn. preddavok za
návrh na vyhlásenie konkurzu vo výške 663,88 EUR ako pohľadávka proti podstate bol správne priradený
k všeobecnej podstate.
Podľa § 96 ods. 1 ZKR Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.
Podľa § 96 ods. 5 ZKR Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
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predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si Vás týmto, ako zabezpečeného veriteľa, dovoľujem p o ž i a d a ť
o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
A)

Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty

Predmetom speňažovania oddelenej podstaty bol výťažok dobrovoľnej dražby č. 1/2017, 4. kolo zo dňa
13.12.2021, vo výške 11.500 EUR, ktorý zároveň predstavuje výťažok zo speňaženia.
B)

Pohľadávky proti oddelenej podstate

Pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., ktoré sú
priradené výlučne k vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku, vrátane odmeny správcu zo speňaženia a súdneho
poplatku, predstavujú celkovú sumu 6.595,07 EUR. PRÍLOHA č. 1 – ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI
PODSTATE obsahuje bližšiu špecifikáciu jednotlivých pohľadávok proti podstate s určením veriteľa pohľadávky,
právneho dôvodu, sumy, času uspokojenia, priradenia k súpisovým zložkám majetku a pod.
C)

Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie zabezpečeného veriteľa

Suma určená zabezpečenému veriteľovi úpadcu na uspokojenie jeho zabezpečenej pohľadávky z majetku
úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažovaním oddelenej podstaty a pohľadávok proti
dotknutej oddelenej podstate, tzn. 11.500 EUR – 6.595,07 EUR = 4.904,93 EUR.
D)

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, bude Vaša zabezpečená pohľadávka uspokojená nasledovne:
·
·

zistená zabezpečená suma pohľadávky: ............................................................... 336.626,77 EUR (100%)
suma určená na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky: .................................. 4.904,93 EUR (1,46%)

Neoddeliteľnou prílohou tejto žiadosti je PRÍLOHA č. 1 – ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE
Neuspokojená časť zabezpečenej pohľadávky vo výške 331.721,84 EUR (336.626,77 EUR – 4.904,93 EUR)
bude preradená medzi nezabezpečené pohľadávky, uspokojované z výťažku zo všeobecnej podstaty.
So zreteľom na uvedené skutočnosti si Vás, ako zabezpečeného veriteľa, dovoľujem zdvorilo p o ž i a d a ť
o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, a to v lehote do 15
dní od jeho doručenia, a to písomne na poštovú adresu správcu alebo prostredníctvom elektronickej
schránky.
S úctou
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K011805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turoň Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 123 123, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/43/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/43/2020
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7OdK/43/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka:Marek Turoň, nar. 5.1.1978, bytom Mojš 123, 010 01 Mojš, korešpondenčná adresa:
Krajná 3, 821 04 Bratislava- Ružinovboli doručené po základnej prihlasovacej lehote dve prihlášky veriteľov:
Veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava si prihlásil pohľadávky v sume 1.339,20€.
Veriteľ Pohotovosť, s.r.o. Bratislava si prihlásil svoje pohľadávky v sume 3.083,22€.
Pre popieranie pohľadávok možno zložiť kauciu na účet:
Č.účtu je: SK 78 0200 0000 0010 0604 6362.

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K011806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turoň Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 123 123, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/43/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/43/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Turoň, nar. 5.1.1978, bytom Mojš 123, 010 01 Mojš,
korešpondenčná adresa: Krajná 3, 821 04 Bratislava- Ružinov, podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Anna Machajdová-správca

K011807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 621 946
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/255/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/255/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca Dlžníka: Ondrej Hudec, nar.
20.06.1968, trvale bytom: mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej
Hudec, s miestom podnikania: Podkriváň 29, 985 51 Podkriváň, IČO: 34 621 946 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, sp.
zn. 2OdK/255/2021 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K011808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mian Šavolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Števkova 462/2, 966 11 Trnavá Hora - Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/26/2022/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/26/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Milan Šavolt,
nar. 06.07.1965, trvale bytom: Števkova 462/2, 966 11 Trnavá Hora – Kľačany, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K011809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šavolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Števkova 462/2, 966 11 Trnavá Hora - Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/26/2022/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Milan Šavolt, nar. 06.07.1965, trvale bytom: Števkova 462/2, 966 11
Trnavá Hora – Kľačany, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky
veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 6OdK/26/2022. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

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

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K011810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šavolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Števkova 462/2, 966 11 Trnavá Hora - Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/26/2022/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/26/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
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(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
Milan Šavolt, nar. 06.07.1965, trvale bytom: Števkova 462/2, 966 11 Trnavá Hora – Kľačany (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 6OdK/26/2022 zo dňa
10.02.2022, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 32/2022 zo dňa 16.02.2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr,
vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Milan Šavolt, born: 06th of July 1965, address: Števkova 462/2,
966 11 Trnavá Hora – Kľačany, Slovak Republic, our duty is to inform you that with the resolution of the
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District Court in Banská Bystrica, proc. no: 6OdK/26/2022 dated on 10th of February 2022, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 32/2022 from 16th of February 2022, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 6OdK/26/2022 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to
the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to
the No. 6OdK/26/2022 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K011811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/162/2021 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/162/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Ján Oravec, nar. 24.07.1989, bytom 960 01 Zvolen, prechodne bytom
Sekierska dolina 9/2022, 960 01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina 10/2023, 960 01 Zvolen týmto o z n
a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 07.06.2021,
z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 02.02.2022 a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i
ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu následne zistil podľa §
167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na
vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Oravec,
nar. 24.07.1989, bytom 960 01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina 9/2022, 960 01 Zvolen, prechodne
bytom Sekierska dolina 10/2023, 960 01 Zvolen sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Ján Oravec, nar. 24.07.1989, bytom 960
01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina 9/2022, 960 01 Zvolen, prechodne bytom Sekierska dolina
10/2023, 960 01 Zvolen v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
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JUDr. František Vavráč, správca

K011812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Hubert Fáber; obchodné meno: Hubert Fáber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 334 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/22/2022 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Flíder, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Ing. Hubert Fáber, nar. 22.01.1969,
trvale bytom Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Hubert Fáber,
s miestom podnikania Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33334927, v právnej veci konkurzu
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/22/2022, 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. 045/5320 428 alebo elektronickou poštou flider@flider.sk.

Vo Zvolene, dňa 21. 02. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K011813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Hubert Fáber; obchodné meno: Hubert Fáber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 334 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/22/2022 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu S1492, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Ing. Hubert Fáber,
nar. 22.01.1969, trvale bytom Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným
menom: Hubert Fáber, s miestom podnikania Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33334927,
sp. zn. 5OdK/22/2022, 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 zložiť preddavok pre popieranie
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pohľadávok iným prihláseným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859
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.

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, dňa 21. 02. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder
správca
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K011814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Hubert Fáber; obchodné meno: Hubert Fáber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 334 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/22/2022 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/22/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“
„Oznámení o insolvenčním řízení“
„Mitteilung über ein Insolvenzverfahren“

V súlade s čl. 54 Nariadenia 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 v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/22/2022, zo dňa 02. 02. 2022, zverejneným v Obchodnom vestníku 33/2022,
dňa 17. 02. 2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Hubert Fáber, nar. 22.01.1969, trvale bytom
Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Hubert Fáber, s miestom
podnikania Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33334927, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa 18. 02. 2022.

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 adrese: JUDr. Vladimír Flíder,
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/22/2022.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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.

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
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úradných jazykoch inštitúcie Únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;

b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e) povaha pohľadávky;

f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

h) 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.

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

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

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

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
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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.

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.

Správca zároveň dáva veriteľom do pozornosti Nariadenie.

„Notice of insolvency proceedings“

According to the Article 54 of the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, (hereinafter only
“Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the
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bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Resolution of the District court
Banská Bystrica, dated 2nd February 2022, file No. 5OdK/22/2022, published in Commercial Journal No. 33/2022
on 17th February 2022, the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Ing. Hubert Fáber, born 22. 01.
1969, permanently residing at Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, doing business under the
business name: Hubert Fáber, with the place of business Šášovské podhradie 6, 965 01 Žiar nad Hronom,
identification number: 33334927, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). The resolution came into force on 18th
February 2022.

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. Vladimír Flíder, with seat of office at Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the file No.
5OdK/22/2022.

The claim shall be alleged by an application form. During the bankruptcy, claims listed in § 166a Letters a), b) a c)
BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by
execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during
bankruptcy is possible by applying of application form as well.

According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading „Lodgement of claims“ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:

(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;

(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

(e) the nature of the claim;

(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
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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

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

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 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.

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.

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the trustee 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.
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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 submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, can
not be corrected nor amended.

Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.

Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.

Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.

This 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.

The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Regulation.

Vo Zvolene, dňa 21. 02. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder, správca
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JUDr. Vladimír Flíder, trustee

K011815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedliačik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 0, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/21/2022 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ján Sedliačik, nar. 14.06.1974, bytom 962 23 Očová oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1. posch., a to počas stránkových hodín v pondelok až piatok 8,00 –
12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné
vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K011816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedliačik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 0, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/21/2022 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/21/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ján Sedliačik, nar. 14.06.1974, bytom 962 23 Očová, týmto v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje všetkým
veriteľom v konkurznom konaní č. 5OdK/21/2022, že kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov je možné
zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK44 1100 0000 0029 4108
0937, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: akvavrekova@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K011817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Šinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 81, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/9/2021 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Zoltán Šinka, nar. 18.03.1964, trvale bytom 81 Jelšovec, 985 32 Veľká nad Ipľom,
podnikajúci pod obchodným menom: Zoltán Šinka, Rúbanisko III 27, 984 01 Lučenec, IČO: 32619472, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 6OdK/9/2021, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na
nasledovný majetok dlžníka:
1. súpisová zložka majetku - nehnuteľná vec - pozemok
okres: Lučenec, obec: Jelšovec, k.ú. Jelšovec
LV 54, parcela EKN 180/1, o výmere 962 m2, druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/2
odhadovaná hodnota: 400,- €
dátum zapísania do súpisu: 09.12.2021
dôvod zapísania do súpisu: súčinnosť dlžníka a 3. osoby

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 6OdK/9/2021 – NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Minimálna kúpna cena za vyššie uvedený spoluvlastnícky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podiel na nehnuteľnosti je 1/2 správcom odhadnutej hodnoty. Na ponuky nespĺňajúce túto podmienku sa nebude
prihliadať.
2. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
/nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o
úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
nehunteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu postúpenia (napríklad „mám záujem o nadobudnutie
spoluvlastníckeho podielu 1/2 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Jelšovec, obec: Jelšovec, okres: Lučenec,
ktorá je evidovaná na LV č. 54 ako parcela EKN 180/1"")
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); · spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehunteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK26 8330 0000 0020 0206 6336, spolu
so správou pre prijímateľa: „6OdK/9/2021 LV 54“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia, je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0911 114 715 alebo
elektronicky na geleta.filip@gmail.com
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s
nasledovným podstatným obsahom: · Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci ·
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet kúpy- spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedenej nehnuteľnosti · Esenciálne záväzky zmluvných stránzáväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na kupujúceho, a tomu zodpovedajúci
záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky · Iné dojednania stanovujúce, že zložená
zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenou vyššie uvedených nehnuteľností;
Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase uzavretia kúpnej zmluvy ( ďalej aj len ako
„Zmluva“).
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi rovnopis Zmluvy podpísaný z jeho strany.
JUDr. Filip Geleta, správca

K011818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/192/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/192/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 1. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka:
NEHNUTEĽNOSTI – pozemky:
Popis nehnuteľnej veci
LV č. 2988, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2451 druh pozemku – orná pôda o výmere 329 m2
- parcela registra „E“ č. 2452 druh pozemku – orná pôda o výmere 113 m2
- parcela registra „E“ č. 2453 druh pozemku – orná pôda o výmere 89 m2
parcela registra „E“ č. 2454 druh pozemku – orná pôda o výmere 81 m2
LV č. 3131, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2704 druh pozemku – orná pôda o výmere 781 m2
LV č. 3132, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 2705 druh pozemku – orná pôda o výmere 721 m2
LV č. 3262, k.ú. Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota:
- parcela registra „E“ č. 3223 druh pozemku – orná pôda o výmere 2246 m2

Spoluvlastnícky podiel

1/6

5/48
5/48
1/4

spolu ako súbor majetku v súpisovej hodnote 250 EUR.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu súboru majetku doručia svoje písomné ponuky (výlučne v listinnej podobe) v zapečatenej
obálke s označením "Konkurz 5OdK/192/2020 - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., správca, Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Každý záujemca môže predložiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iba jednu ponuku. Záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň
vyporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového konania
vylúčený. Záujemcovia o kúpu súboru majetku predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade
fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden
mesiac, právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. Najnižšia suma
cenovej ponuky nie je stanovená. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za kúpu súboru majetku,
pričom sú povinní zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK86 5600 0000 0039 7768 2002, do poznámky k platbe uviesť
"Konkurz 5OdK/192/2020 - Záloha“ najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť
doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedú aj číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť poukázaná úhrada
- vrátenie zálohy v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Záloha bude záujemcovi vrátená
najneskôr do 10 dní po vyhodnotení ponukového konania. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní odo dňa
zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty do troch dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do piatich dní po vyhodnotení cenových ponúk. Správca môže
neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka. Úspešným záujemcom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade
rovnocenných ponúk rozhodne žreb správcu. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

Úspešný záujemca je povinný:
·
·
·

Uzatvoriť kúpnu zmluvu v mieste, čase a spôsobom určeným správcom. Zaplatená záloha bude
započítaná na kúpnu cenu;
Poskytnúť správcovi všetku súčinnosť potrebnú pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv
a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy;
Znášať v plnom rozsahu všetky správne poplatky súvisiace s konaním o vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností;

v lehote alebo v mieste, ktoré budú určené správcom.
V prípade, že úspešný záujemca:
·
·
·

odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v mieste, čase a spôsobom určeným správcom, resp. neuzatvorí kúpnu
zmluvu riadne a včas, alebo
neposkytne správcovi všetku súčinnosť potrebnú pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv
a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy, alebo
inak znemožní uzavretie kúpnej zmluvy alebo splnenie práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy,

zložená záloha prepadá do všeobecnej podstaty a správca je oprávnený neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným
záujemcom, alebo v prípade, ak už došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, je správca oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy uzavretej s úspešným záujemcom.
Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Záujemca predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania a akceptuje ich v plnom rozsahu.
Podrobné údaje poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, e-mail: kancelaria@tencon.sk
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
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K011819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Šinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 81, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/9/2021 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Zoltán Šinka, nar. 18.03.1964, trvale bytom 81 Jelšovec, 985 32 Veľká nad Ipľom,
podnikajúci pod obchodným menom: Zoltán Šinka, Rúbanisko III 27, 984 01 Lučenec, IČO: 32619472, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 6OdK/9/2021, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na
nasledovný majetok dlžníka
5. súpisová zložka majetku - nehnuteľná vec - pozemok
okres: Lučenec, obec: Jelšovec, k.ú. Jelšovec
LV 803, parcela CKN 1207, o výmere 2 860 m2, druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/1
odhadovaná hodnota : 2.860,- €
dátum zapísania do súpisu: 09.12.2021
dôvod zapísania do súpisu: súčinnosť dlžníka a 3. osoby

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 6OdK/9/2021 – NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Minimálna kúpna cena za vyššie uvedenú nehnuteľnosti
je 1/2 správcom odhadnutej hodnoty. Na ponuky nespĺňajúce túto podmienku sa nebude prihliadať.
2. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
/nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o
úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu postúpenia (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú.
Jelšovec, obec: Jelšovec, okres: Lučenec, ktorá je evidovaná na LV č. 803 ako parcela CKN 1207"")
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); · spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehunteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK26 8330 0000 0020 0206 6336, spolu
so správou pre prijímateľa: „6OdK/9/2021 LV 803“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia, je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke,
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0911 114 715 alebo
elektronicky na geleta.filip@gmail.com
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s
nasledovným podstatným obsahom: · Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci ·
Predmet kúpy- nehnuteľnosť · Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke
právo k nehnuteľnostiam na kupujúceho, a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa
Víťaznej ponuky · Iné dojednania stanovujúce, že zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava
s kúpnou cenou vyššie uvedených nehnuteľností; Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
uzavretia kúpnej zmluvy ( ďalej aj len ako „Zmluva“).
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi rovnopis Zmluvy podpísaný z jeho strany.
JUDr. Filip Geleta, správca

K011820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Darvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 493, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
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Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/372/2021 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/372/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Darvaš, nar. 06.07.1991, trvale bytom Hrušov
493, 991 42 Hrušov, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K011821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 362 / 26, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2019, sp. zn. 2OdK/84/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 31/2019 zo dňa 13.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Petro, nar. 13.
3. 1979, trvale bytom Nová 362, 976 69 Pohorelá, obchodné meno - Jozef Petro, s miestom podnikania Nová
362, 976 69, IČO - 44903049 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Insolvency services, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
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 § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak
niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Jozef Petro, nar. 13.03.1979, Nová 362, 976 69
Pohorelá končí.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K011822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ľubomír Šveda, nar. 25.04.1960, mesto Banská Bystrica , 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2022 zo dňa
15.02.2022 (K009553).
Stavba:
Popis Štát Obec
Ulica Katastrálne územie LV č. Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Garaž SR Banská Bystrica
Banská Bystrica
1/2
4 900,- €

(ďalej ako ,, Stavba“ )
(Pozn. Správca v súlade § 54 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Stavebný zákon’’) oznamuje, že neeviduje žiadne
právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné
rozhodnutia stavebného úradu k Stavbe. Správca na základe uvedeného konštatuje, že podľa §54 a nasl.
Stavebného zákona tak ide o nepovolenú stavbu.)
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Ostatná
plocha

20

Slovenská
republika

Banská
Bystrica

Banská Bystrica

3260 2039/163

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisová
hodnota
300,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@rsolutions.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ľubomír Šveda – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 3260 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 5512 1053, BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 3260 Ľubomír Šveda“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca
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K011823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leitner Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská 6442 / 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/15/2022 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/15/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Andreja L e i t n e r a, nar. 17.06.1971,
trvale bytom 974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6442/2, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 21.02.2022
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K011824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leitner Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská 6442 / 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/15/2022 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/15/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Andreja L e i t n e r a, nar. 17.06.1971, trvale bytom
974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6442/2, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 5 OdK/15/2021
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 21.02.2022
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca
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K011825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDREX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska ul. č. 1877 / 0, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 633 072
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s.,S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Ladislava Hudeca
15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, ako ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka: HYDREX, s.r.o., so
sídlom Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, počas pracovných dní, a to
nasledovne: Po – Pi: od 08:30 do 11:30, od 12:30 – 15:30. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0948
987 001.

V Banskej Bystrici, dňa 18.02.2022
UBC 2020, k.s.
správca

K011826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincze Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrkáč 166, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/263/2021 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/263/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HNUTEĽNÉ VECI
Popis

Súpisová
Poznámka
hodnota v Eur
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia , VIN: 900,Podľa vyjadrenia dlžníka je Osobné motorové vozidlo v zlom technickom
TMBDB16Y923286219, r.v. 2001, EVČ: RA
stave: okrem iného poškodený motor, prasknutá hlava valcov, nefunkčné
770AM
riadenie, nefunkčné tlmiče, nefunkčné centrálne zamykanie, deravé blatníky.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
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K011827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDREX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska ul. č. 1877 / 0, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 633 072
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une creance. Délais a respecter”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare”
(lv) „Uzaininajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero”
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati”
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observer”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako
reštrukturalizačný správca dlžníka – HYDREX, s.r.o., so sídlom Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31
633 072, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2856/S
(ďalej len „Dlžník”) oznamujeme nasledovné:
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In accordance with the Council Regulation (EC) No. 2015/848 of 20. May 2015, we as a restructuring trustee of
the debtor HYDREX, s.r.o. registered office Partizánska 1877, 962 05 Hriňová, Slovakia, identification number: 31
633 072, recorded in the Business Register of the District Court Banská Bystrica, section: Sro, insert no.: 2856/S
(hereinafter referred to as the „Debtor"), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa - Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd
Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 5R/1/2022, uznesením zo dňa 13.01.2022, o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 12/2022
dňa 19.01.2022, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 20.01.2022.
In the case of the petitioner - Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Banská Bystrica in the proceedings held under file no. 5R/1/2022, by the resolution of 13th of January 2022,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of
the Slovak Republic no. 12/2022 on 19st of January 2022, while the restructuring proceedings is deemed to be
commenced on 20nd of January 2022.
Následne Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 11.02.2022 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka.
Uznesenie o povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 33/2022 dňa 17.02.2022,
pričom reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 18.02.2022. Týmto dňom sa začína
reštrukturalizácia Dlžníka.
Subsequently, the District Court Banská Bystrica by the resolution of 11th of February 2022 permitted the
restructuring of the Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin
no. 33/2022 on 17th of February 2022, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the
date of 18th of February 2022. The restructuring of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (dalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adrese: UBC 2020, k.s., Ladislava Hudeca 15326/2A, 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 30 days from the permission of restructuring to
lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: UBC 2020, k.s., Ladislava
Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 19.02.2022 a za posledný deň lehoty deň
21.03.2022 (vrátane).
The date 19th of February 2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims and the
last day of this period is on 21th of March 2022 (inclusive).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor
and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

312

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation;
the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which
depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the
condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who
shall state in the separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with
stating the property by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the
Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A
creditor who is an accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
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.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received
within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline
for loding the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new
application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených
zásad, považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j.
do dátumu 20.01.2022 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the Debtor that arose by the date of
initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 20st of January 2022 (inclusive) are considered to be the
claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak
sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi
v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise,
only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their
rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the
application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by
the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov,
ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako
aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered
their claims under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires, as well as the security rights
relating to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also
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to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
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.

Banská Bystrica, dňa 18.02.2022
Banská Bystrica, on 18th of February 2022
UBC 2020, k.s., správca
UBC 2020, k.s., trustee

K011828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1391/40, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1946
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/25/2021 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Burčík, nar. 19.06.1946, trvale bytom Trieda SNP 1391/40, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Burčík, Trieda SNP 1391/40, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46993151, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 14.02.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská

energetika, a. s.
energetika, a. s.
energetika, a. s.
energetika, a. s.
energetika, a. s.
energetika, a. s.

IČO:
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467

Ulica:
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke

Číslo:
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B

Obec
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

PSČ:
010 47
010 47
010 47
010 47
010 47
010 47

Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská republika
388,83 €
Slovenská republika
30,19 €
Slovenská republika
399,06 €
Slovenská republika
100,80 €
Slovenská republika
123,54 €
Slovenská republika
20,69 €

Recovery Solutions, k.s., správca
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K011829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahoš Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 1139/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1978
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/230/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 167 n ods. 1) v spojení s § 167 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje 4. ponukové kolo na predaj
majetku zapísaného vo všeobecnej konkurznej podstate dlžníka Drahoša Eremiáša:
Druh majetku: Nehnuteľné veci:
Okres: Zvolen, obec Zvolenská Slatina, k. ú. Zvolenská Slatina,
LV č. 1756
Pozemok registra „C“ č. parcely 723 o výmere 142 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/48 k celku
LV č. 1757
Pozemok registra „C“ č. parcely 719/6 o výmere 528 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/24 k celku
LV č. 1759
Stavba - Rodinný dom postavený na parcele 725/4, súpisné číslo 780
Stavba - Letná kuchyňa postavený na parcele 725/4
Pozemok registra „C“ č. parcely 719/4 o výmere 129 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok registra „C“ č. parcely 719/5 o výmere 21 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok registra „C“ č. parcely 724

o výmere 22 m2 zastavaná plocha a nádvorie

Pozemok registra „C“ č. parcely 725/4 o výmere 102 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6 k celku
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností - spoluvlastníckeho podielu 4 500,00 EUR
Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
ponukový list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO,
štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, dátum
narodenia, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný
majetok, číslo účtu na ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu
majú záujem, ponúknutú kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a.s. č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756, VS 45642020, poznámka Drahoš Eremiáš.
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 4OdK/230/2021
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve. Správca upozorňuje, že
podmienkou pre predaj tohto majetku je minimálna kúpna cena vo výške 2 000,00 EUR.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550

K011830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selešťany 61, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/389/2021 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/389/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku -2. kolo ponukového konania

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod číslom S 1334 , ako konkurzný správca na majetok dlžníka: Ladislav Kováč, nar.
21.03.1962, trvale bytom Selešťany 61, 991 06 Záhorce, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav
Kováč, s miestom podnikania Selešťany 61, 991 06 Záhorce, IČO: 46129588 ,v konaní o oddĺžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/389/ 2021, ( ďalej len dlžník ) ,
v zmysle ust. §-u167 p ZKR,

vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj časti majetku patriaceho do všeobecnej podstaty,
teda ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je majetok
dlžníka, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 10.01.2022 , K 001036:

Položka č. 1:

Ojazdené osobné motorové vozidlo továrenská značka : RENAULT MEGANE, typ KA0B05, EČ VK 513 AX, farba
zelená metalíza, rok výroby 2002, najazdených km: 480000 km, VIN: VF1KA0B0527496080 .
Vozidlo je pojazdné, má platnú STK a EK. Technický stav vozidla zodpovedá počtu najazdených km a roku
výroby vozidla. Vozidlo používa dlžník pre svoju potrebu a potrebu jeho rodiny. Súpisová hodnota vozidla je 500
€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Položka č. 2:

Ojazdené osobné motorové vozidlo továrenská značka: HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR, obchodný názov
GETZ, typ TB/E2/PXN , EČ: VK 550AS, rok výroby 2007, VIN: KMHBT51DP7U609471, oranžová metalíza svetlá,
vozidlo má platnú STK a EK do 20.2.2023., počet najazdených km 139 000, technický stav vozidla zodpovedá
počtu najazdených km a roku výroby vozidla. Vozidlo je pojazdné , dlžník ho používa pre svoju potrebu a potreby
jeho rodiny. Súpisová hodnota je 300 €.

Podmienky ponukového konania

Predmetom ponukového konania je odplatný prevod vlastníckeho práva dlžníka k predmetu prevodu,
položky 1 a položky 2. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu
znáša úspešný záujemca.

Spôsob podávania návrhov:

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„Ponukové konanie – konkurz 5 OdK/ 389/ 2021, NEOTVÁRAŤ“, a označí číselnú položku ponuky,
o ktorú prejavil záujem, na adresu správcu, JUDr. Ľubice Flíderovej, Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, prípadne do
elektronickej schránky správcu, najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie ponúk začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty
do 15.00 hod. na adresu kancelárie správcu.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého
pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

2. vymedzenie predmetu návrhu na kúpu nehnuteľného majetku , ako súboru nehnuteľností, špecifikovaných
v ponukovom konaní

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

4. dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:

1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
predpisom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba, výpis nesmie byť starší ako
tri mesiace.
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

3. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – fyzickej osoby.

4. potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku špecifikovaného v ponukovom konaní, sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu, IBAN: SK14
0200 0000 0000 0984 1412, vedený vo VÚB, a.s., na meno správcu. Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie :
konkurz 5 OdK/ 389/2021, označí číslo položky ponuky - zábezpeka.
Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15.hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

Zábezpeku zloženú záujemcom , ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu nehnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku dlžníka. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenia, rozhodne žreb správcu.

Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť, alebo neprijať zjavne nevýhodnú ponuku.

V zmysle ust. §-u 167r odst. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi v lehote 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 , ktorý je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom. Miestom uzavretia zmluvy je kancelária správcu.
Ak záujemca na výzvu správcu, v lehote určenej správcom neuzavrie
so správcom kúpnu zmluvu, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje
sa za výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Ďalšie informácie možno
získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : aklubicafliderova@gmail.com alebo telefonicky na č. t.
0903 552449, počas úradných hodín správcu.

Vo Zvolene, dňa 21.02.2022
JUDr. Ľubica Flíderová, správca

K011831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popálená Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prenčov 115, 969 73 Prenčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1238/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1238/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Dňa 13.01.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803
v celkovej sume 869,60,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
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a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K011832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bogdán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 53, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/653/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/653/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen správca úpadcu: JOzef
Bogdán, nar. 22.09.1976, bytom č. 53, 986 01 Fiľakovské Kováče, občan SR oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 45 54 10 751
Kontakt: e-mail: office@akdlhopolec.sk

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K011833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 539/12, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/487/2021 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/487/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu:
Mária Bartošová, nar. 02.03.1994, bytom Školská 539/12, 976 56 Čierny Balog, občianka SR.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K011834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/52/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/52/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Miroslava Toráčová, nar. 15.08.1980, 990 01
Veľký Krtíš, toho času bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K011835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/52/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/52/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Miroslava Toráčová, nar. 15.08.1980, 990 01
Veľký Krtíš, toho času bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje, že:
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“

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

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

K011836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Jarábeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Baštou 758/1B, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/476/2021 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/476/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu:
Erika Jarábeková, nar. 27.08.1969, bytom Pod Baštou 758/1B, 962 02 Vígľaš, občianka SR.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K011837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Hubay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubovo 40, 980 50 Hubovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1994
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/8/2022/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Hubay, nar. 05.09.1994, trvale bytom: Hubovo 40, 980 50 Hubovo,
podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov,
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oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že

nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií správcu na adrese: Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od: 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0903 620 921.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
správca

K011838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Hubay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubovo 40, 980 50 Hubovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1994
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/8/2022/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/8/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Róbert Hubay, nar.
05.09.1994, trvale bytom: Hubovo 40, 980 50 Hubovo, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 5OdK/8/2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 33/2022 dňa 17.02.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca, Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.
5OdK/8/2022.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. 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
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Veriteľ ktorý 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 za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Róbert Hubay, nar. 05.09.1994, trvale bytom: Hubovo 40, 980 50 Hubovo, I am obligate to inform you that with
the resolution of the District Court in Banská Bystrica, no. 5OdK/8/2022 published in the Government Journal No
33/2022 day 17.02.2022 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 trustee to the address:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, no. 5OdK/8/2022.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Creditors with claims secured with excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days
beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse.

The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws,
otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored.Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way.

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 legals cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities 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 belodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment 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 European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value
of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored.

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does
not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal.

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.

This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
Bankrupt.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Trustee of the Bankrupt

K011839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 890 / 6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/533/2020 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/533/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ján Fiľak, nar. 30.08.1972, bytom Jesenského 890/6, 963 01
Krupinatýmto o z n a m u j e, že dňa 21.02.2022 došlo k splneniu rozvrhu výťažku, a to vyplatením
prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 167u ods. 2 ZKR.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR o z n a m u j e,
že konkurzvyhlásený na majetok dlžníka Ján Fiľak, nar. 30.08.1972, bytom Jesenského 890/6, 963 01
Krupina sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Ján Fiľak, nar. 30.08.1972, bytom
Jesenského 890/6, 963 01 Krupina v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K011840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Hubay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubovo 40, 980 50 Hubovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1994
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/8/2022/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/8/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Hubay, nar. 05.09.1994, trvale bytom: Hubovo 40, 980 50 Hubovo ,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK7311000000002621818883, vedený v Tatra banke, a.s.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Správca

K011841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Michal Zaťko, nar. 08.01.1985, trvale bytom Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K011842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 17/14, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/336/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/336/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
I. Všeobecná časť :
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 5OdK/336/2021, uverejneným v Obchodnom vestníku č.
199/2021 dňa 15.10.2021, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Mária Daniová, nar. 29.06.1952, trvale bytom
Družstevná 17/14, 980 02 Jesenské, oddĺžil dlžníka a ustanovil správcu, JUDr. Vieru Cibulovú, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen.
Správca po ustanovení do funkcie vyzval na prihlásenie pohľadávok zahraničných veriteľov v súlade
s nariadením Rady /EÚ/č. 2015/848 z 20.mája 2015 o konkurznom konaní. Výzva bola uverejnená v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 1202/2021 dňa 20.10.2021 a v tom istom vydaní Obchodného vestníka bol uverejnený aj oznam
o tom, kde možno nahliadať do správcovského spisu.

1/ Súpis majetku všeobecnej podstaty :
na základe zoznamu majetku, ktorý predložil dlžník v prílohe návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca dňa
11.11.2021 vypovedal poistnú zmluvu č. 6606196893 o pohrebnom poistení, uzavretú s poisťovateľom
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441.
Poistná zmluva zanikla dňa 01.01.2022 s výplatou odkupnej hodnoty poistenia (odbavného) v sume 163,82 EUR.
Uvedená suma bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod položkou č.1. Súpis všeobecnej hodnoty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 10/2022 dňa 17.01.2022.
Por.č. Súpisová zložka majetku
1.
Odkupná hodnota vyplatená poistiteľom Kooperatíva poisťovňa a.s. zo zaniknutej poistnej zmluvy o pohrebnom poistení č.
6606196893
Súpisová hodnota : 163,82 EUR
Právny dôvod napísania : majetok podliehajúci konkurzu
Dátum zapísania 11.01.2022

2/ Prihlasovanie pohľadávok :
do konkurzu boli prihlásené nasledovné nezabezpečené pohľadávky :
Veriteľ

Počet
prihlásených
pohľadávok

CASH+, s.r.o. Moldavská 8/A 040 11 Košice
IČO: 36 175 951
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5,
851 01 Bratislava IČO: 35 724 803
(doručená po uplynutí 45-dňovej lehoty, oznam
o zapísaní pohľadávok uverejnený v OV č. 235/2021 dňa 08.12.2021)

1
2

Celková suma
prihlásených
a zitených
pohľadávok EUR
6 402,49

Celková suma
zistených
pohľadávok EUR

6 162,86
273,09
6 435,95

6 162,86
273,09
6 435,95

6 402,49

V Obchodnom vestníku č. 202/2021 zo dňa 20.10.2021 bolo oznámené číslo bankového účtu pre potreby
popierania prihlásených pohľadávok. Prihlásené pohľadávky nepoprel žiaden z prihlásených veriteľov, teda tieto
boli zistené.
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR uverejnil v Obchodnom vestníku č. 10/2022 dňa 17.01.2022 oznam
o zámere zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty a o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
V stanovenej 30-dňovej lehote, plynúcej od zverejnenia oznamu, nebola podaná žiadna námietka proti poradiu
uspokojenia pohľadávky proti podstate.
II. Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia majetku :

163,82 EUR
II. A/

Náklady konkurzu
Por.
č.
1.
2.
3.
5.

Veriteľ
Slovenská pošta a.s.
(výzva správcu)
Slovenská pošta a.s.
(odpoveď správcu)
Slovenská pošta a.s.
(výpoveď poist.zml.)
Správca - paušálna

náhrada

nákladov

na

Dátum
vzniku
18.10.2021

Suma
EUR
1,70

Dátum
úhrady
18.10.2021

Suma
EUR
1,70

26.10.2021

1,70

26.10.2021

1,70

08.11.2021

1,70

08.11.2021

1,70

vedenie 30.11.2021

30,00

30.11.2021

30,00

Dôvod priradenia
§ 167t
ZKR
§ 167t
ZKR
§ 167t
ZKR
§ 167t

ods.1 písm.a/
ods.1 písm.a/
ods.1 písm.a/
ods.1 písm.a/
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kancelárie správcu § 24b
písm .e) vyhl.č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
za mes. 11-12/ 2021
a 01/2022
Súdny poplatok podľa zák. č. 71/1991 Zb. (0,2 %
z výťažku)
Odmena správcu
z výťažku
(1 % z výťažku + 20% DPH)

Spolu :

31.12.2021
31.01.2022

97,57 EUR

30,00
30,00

31.12.2021
31.01.2022

Deň vydania: 24.02.2022
30,00
30,00

ZKR

0,50

0,50

1,97

1,97

§ 167t ods.1 písm.a/
ZKR
§ 167t ods.1 písm.a/
ZKR

97,57 EUR

II. B/
Výpočet súdneho poplatku za konkurzné konanie

-položka 5 c/ prílohy zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, sadzba poplatku
0,2 % zo sumy 163,82 EUR = 0,50 EUR.
II. C/
Výpočet odmeny správcu
Podľa ust. § 20 ods. 2 vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR, v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška), za speňaženie peňažných prostriedkov v
mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a
výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku, t. j. z sumy 163,82 EUR. Odmena správcu sa zvyšuje
o sadzbu DPH
vo výške 20 %.
1 % zo sumy 163,82 EUR .........................

1,64 EUR

DPH 20 % ..................................................

0,33 EUR

spolu : .......................................................

1,97 EUR.

II. D/
Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty ............................. 163,82 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate,
vrátane odmeny správcu a súdneho
poplatku ......................................................................................

97,57 EUR

Suma určená na uspokojenie veriteľov ..........................................

66,25 EUR

II. E/
Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
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Suma určená na uspokojenie veriteľov :
Suma prihlásených a zistených pohľadávok :
Koeficient uspokojenia :

Deň vydania: 24.02.2022

66,25 EUR
12 838,44 EUR
0,005160

Veriteľ

CASH+, s.r.o. Moldavská 8/A 040 11 Košice
IČO: 36 175 951
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava IČO: 35 724 803

Celková suma
zistených
pohľadávok EUR
6 402,49

Suma určená
na uspokojenie
EUR
33,04

6 435,95

33,21

Žiadam konkurzných veriteľov, aby uviedli čísla bankových účtov, ako aj ďalšie údaje ako VS, ŠS a pod., za
účelom poukázania v zmysle tohto rozvrhu

Vo Zvolene, dňa 18.02.2022.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K011843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 112, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1963
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/5/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Tatiana Farkašová, nar. 23.02.1963, trvale bytom Panické Dravce
112, 985 32 Veľká nad Ipľom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 6OdK/5/2022, týmto oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár
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K011844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 112, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1963
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/5/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/5/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Tatiana Farkašová, nar. 23.02.1963, trvale bytom Panické Dravce
112, 985 32 Veľká nad Ipľom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 6OdK/5/2022, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K011845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Michal Zaťko, nar.: 08.01.1985, trvale bytom Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2022,
sp. zn. 2OdK/13/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 28/2022 dňa 10.02.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Michal Zaťko, born on 08.01.1985, with permanent address at Kúpeľná 149/40, 962 37
Kováčová (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 01.02.2022, ref. No. 2OdK/13/2022 published in the Commercial report No. 28/2022 of
10.02.2022 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Stráž 223,
96001 Zvolen, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

334

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 21.02.2022
Zvolen, on 21.02.2022
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K011846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 112, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1963
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/5/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/5/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Tatiana Farkašová, nar.
23.02.1963, trvale bytom Panické Dravce 112, 985 32 Veľká nad Ipľom, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota,
so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Banska Bystrica, č. k. 6OdK/5/2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 20/2022 zo dňa
31.01.2022 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Tatiana Farkašová, nar. 23.02.1963, trvale bytom Panické Dravce 112, 985 32 Veľká
nad Ipľom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and
appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 6OdK/5/2022 and published in the Commercial
bulletin No. 20/2022 dated 31.01.2022.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.01.2022.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 31.01.2022. The bankruptcy was declared
of following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica , Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje 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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: : Horna 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the 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. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
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e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) 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 prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) 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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
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The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K011847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicher Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2914 / 37, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1952
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ing. Július Melicher, nar. 04. 05. 1952, trvale bytom Rúbanisko III
2914/37, 984 03 Lučenec 3, obchodné meno: Ing. Július Melicher, s miestom podnikania Krivánska 13, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 40089266, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/25/2022, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v
úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K011848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicher Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2914 / 37, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1952
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2022
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

339

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ing. Július Melicher, nar. 04. 05. 1952, trvale bytom Rúbanisko III
2914/37, 984 03 Lučenec 3, obchodné meno: Ing. Július Melicher, s miestom podnikania Krivánska 13, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 40089266, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 2OdK/25/2022, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K011849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicher Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2914 / 37, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1952
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2022 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Ing. Július Melicher,
nar. 04. 05. 1952, trvale bytom Rúbanisko III 2914/37, 984 03 Lučenec 3, obchodné meno: Ing. Július
Melicher, s miestom podnikania Krivánska 13, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 40089266, zastúpený Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v
Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Banska Bystrica, č. k. 2OdK/25/2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
33/2022 zo dňa 17.02.2022 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Ing. Július Melicher, nar. 04. 05. 1952, trvale bytom Rúbanisko III 2914/37, 984 03
Lučenec 3, obchodné meno: Ing. Július Melicher, s miestom podnikania Krivánska 13, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 40089266, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, hereby I inform
you, that District Court in Banska Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the
trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/25/2022 and published in the Commercial bulletin No. 33/2022
dated 17.02.2022.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.02.2022.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 17.02.2022. The bankruptcy was declared
of following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica , Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje 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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: : Horna 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the 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. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
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ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) 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 prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) 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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

342

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K011850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Michal Zaťko, nar. 08.01.1985, trvale bytom Kúpeľná 149/40, 962 37 Kováčová (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K011851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/40/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/40/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Zuzana Mendelová, nar. 16.05.1979, trvale bytom Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň, Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 6OdK/40/2021 zo
dňa 14.02.2022, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 34/2022 zo dňa 18.02.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Zuzana Mendelová, born 16.05.1979, res. Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň,
Slovak Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Banská Bystrica, No.
6OdK/40/2021 from 14.02.2022, promulgated in the Commercial Bulletin No. 34/2022 from 18.02.2022, the
District Court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy
trustee of the debtor.
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.
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 resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application 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).
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)
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného 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).
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).
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).
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 (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in 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 (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K011852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/40/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Zuzana Mendelová, nar. 16.05.1979, trvale bytom Ostrý Grúň 25, 966 77
Ostrý Grúň, vedeného pod spis. zn. 6OdK/40/2021, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. §
8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárií správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Nám. SNP
13, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/40/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Zuzana Mendelová, nar. 16.05.1979, trvale
bytom Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Banskej Bystrici, dňa 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 1187 / 10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/195/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/195/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka : Adriana Fiľová, nar.
19.05.1980, trvale bytom : Nálepkova 1187/10, 977 01 Brezno, obchodné meno : Adriana Fiľová, miesto
podnikania : Nálepkova 1187/10, 977 01 Brezno, IČO: 44 710 437, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/195/2021, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR),
oznamuje, že v predmetnom konkurznom konaní vypracoval rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 29/2022 dňa 11.02.2022 a ktorý bol splnený dňa 18.02.2022.
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa podľa citovaného ustanovenia ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú
účinky podľa ust. § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a§ 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov, vykonaných
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.
Vo Zvolene, dňa 21.02.2022.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K011855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šuster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1975
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/437/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/437/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Miroslav Šuster, nar. 19.07.1975, trvale bytom Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory, podnikajúci pod
obchodným menom: Miroslav Šuster, s miestom podnikania Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré Hory, IČO:
51 008 581 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 konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár
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K011856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/28/2021 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 6OdK/28/2021 zo dňa 03.12.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 238/2021 dňa 13.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Adriana
Kovácsová, nar. 05. 11. 1967, trvale bytom mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné
meno: Mgr. Adriana Kovácsová, s miestom podnikania SNP 373, 980 22 Veľký Blh, IČO: 34850783 (ďalej v
texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca dlžníka týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: MATEJOV DVOR, s. r. o., Bakta 1799,
Rimavská Sobota 979 01, IČO: 44 708 556, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Vložka číslo: 16340/S, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.

Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 32/2022 dňa 16.02.2022, pod č. K009944.

Súpisová hodnota majetku: 1,- €

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: stela.chovanova@gmail.com, resp. prostredníctvom
elektronickej schránky správcu.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA - 1 – 6OdK/28/2021 MATEJOV DVOR, s. r. o. - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00
hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „16282021“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, prípadne telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz ponukového
konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu právne dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis nového spoločníka
v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové konanie zrušiť. Víťaza
ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote 14 dní, ako
mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené právne dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis nového
spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového konania uhradená záloha
(preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa započíta na úhradu zmluvnej
odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so zápisom zmien v Obchodnom
registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach zmlúv a iných listín, bude hradiť
výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť (napr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z dôvodu bezodkladného nepredloženia všetkých listín potrebných na zápis nového spoločníka v obchodnej
spoločnosti do Obchodného registra SR, neuhradenia súdnych poplatkov resp. poplatkov za overenie podpisu,
nemožnosť prevodu obchodného podielu, atď.).
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036,
BIC (SWIFT): BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „162820219“.

JUDr. Stela Chovanová, správca

K011857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/28/2021 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 6OdK/28/2021 zo dňa 03.12.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 238/2021 dňa 13.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Adriana
Kovácsová, nar. 05. 11. 1967, trvale bytom mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné
meno: Mgr. Adriana Kovácsová, s miestom podnikania SNP 373, 980 22 Veľký Blh, IČO: 34850783 (ďalej v
texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca dlžníka týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: Gazdovské produkty - MATEJOV DVOR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s. r. o., Veľký Blhč. 373, PSČ: 980 22, IČO: 46 735 437, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Vložka číslo: 22559/S, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.

Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 2, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 32/2022 dňa 16.02.2022, pod č. K009944.

Súpisová hodnota majetku: 1,- €

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: stela.chovanova@gmail.com, resp. prostredníctvom
elektronickej schránky správcu.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA - 2 – 6OdK/28/2021 Gazdovské produkty - MATEJOV DVOR, s. r. o. - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje
na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu o
vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o
16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „26282021“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, prípadne telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu.
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E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz ponukového
konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu právne dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis nového spoločníka
v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové konanie zrušiť. Víťaza
ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote 14 dní, ako
mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené právne dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis nového
spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového konania uhradená záloha
(preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa započíta na úhradu zmluvnej
odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so zápisom zmien v Obchodnom
registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach zmlúv a iných listín, bude hradiť
výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť (napr.
z dôvodu bezodkladného nepredloženia všetkých listín potrebných na zápis nového spoločníka v obchodnej
spoločnosti do Obchodného registra SR, neuhradenia súdnych poplatkov resp. poplatkov za overenie podpisu,
nemožnosť prevodu obchodného podielu, atď.).
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036,
BIC (SWIFT): BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „262820219“.

JUDr. Stela Chovanová, správca

K011858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameňany 170, 049 62 Kameňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/429/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/429/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

Popis
PEUGEOT 407 4D 2.0HDI BVM6 6DRHRH,
VF36DRHRH21035007, farba šedá metalíza

Počet
kusov
VIN: 1

Rok
výroby
2004

Stav
opotrebovanosti
používané

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
2000

K011859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Korbelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/74/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/74/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Ing. Anett Pirohár správca konkurznej podstaty dlžníka Boris Štefanka, nar. 02.02.1987, trvale bytom M. Benku
1376, 965 01 Žiar nad Hronom, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy
konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa, číslo účtu je: SK41 8330 0000 0029
0164 3969 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 10.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK41 8330
0000 0029 0164 3969; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K011860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Korbelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/74/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/74/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mária Korbelová, nar. 01.02.1963, trvale bytom Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com,
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prípadne na tel. č.: 0905 613 029.
V Banskej Bystrici, dňa 27.01.2022

K011861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Korbelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/74/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/74/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Ing. Anett Pirohár správca konkurznej podstaty dlžníka, Mária Korbelová, nar. 01.02.1963, trvale bytom Lučenská
39, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania o určenie
popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa, číslo účtu je: SK41 8330 0000 0029 0164 3969 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 10.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969; VS: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Banskej Bystrici, dňa 27.01.2022

K011862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Korbelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/74/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/74/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
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Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca dlžníka:
Mária Korbelová, nar. 01.02.1963, trvale bytom Lučenská 39, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len ako „dlžník“) Vám
týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 6OdK/74/2021 zo dňa 11.01.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Korbelová, nar. 01.02.1963, trvale bytom Lučenská 39, 990 01 Veľký
Krtíš.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") Mária Korbelová, nar. 01.02.1963, trvale bytom Lučenská 39,
990 01 Veľký Krtíš (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court
in Banská
Bystrica No.
6OdK/74/2021
dated
on
11.01.2022
bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 11/2022 zo dňa
18.01.2022.
This resolution of the District Court Banská
18.01.2022.

Bystrica was published in Commercial Bulletin no. CB11/2022 on

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered
as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report
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(Bulletin)
shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision
§ 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in
court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy
is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
cancelled 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 catalogue and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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 .
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim
towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the
property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gainsacquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at themeeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rightsto vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on
prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered.
The lodgement of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of
creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim
which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in
currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate

claim

shall
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published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in
application have to be enclosed.
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 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.
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.
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.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security
right in the application in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as
unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right.
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 fulfill the requirements stated by the law or will not besigned 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. Not lodged security rights become extinguished 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 lodgment of claim.
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Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or
registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of
representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to
such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is
unknown from the documents of the debtor.
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).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered
as claim in bankruptcy proceeding.
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 article125 of theBRA.
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.
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 CouncilNo. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Ing. Anett Pirohár
Správca

K011863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Šedaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1955
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. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/50/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/50/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Karol Šedaj, nar. 28.07.1955, trvale bytom Malý
Krtíš, ul. Osloboditeľov č. 5/10, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Šedaj, KAROLA, Osloboditeľov č.
5/10, 990 01 Malý Krtíš, IČO: 17895821 v konkurze vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica pod. sp. zn. : 6OdK/50/2021, týmto v zmysle ust. §17j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku dlžníka tvoriaci
Oddelenú konkurznú podstatu:

Dlžník je vlastníkom nasledovných nehnuteľností tvoriacich oddelenú konkurznú podstatu:

Pozemky:

Obec: Košťany nad Turcom
Katastrálne územie: Košťany nad Turcom

LV č. 545

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. reg. „E“ pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
1. 145/17 134 orná pôda ½ 33,5

Záložné právo v prospech: Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika – zmluva o zriadenie záložného práva, vklad povolený OÚ Veľký Krtíš
pod č. V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018.
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Obec: Malý Krtíš
Katastrálne územie: Malý Krtíš

LV č. 13
________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. reg. „C“ pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
2. 498 1248 vinica ½ 312,00
3. 499 20 zast. plocha a nádv. ½ 150,00
4. 500 3461 vinica ½ 865,25

Záložné právo v prospech: Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika, zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018, V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018.

2

Obec: Malý Krtíš
Katastrálne územie: Malý Krtíš

LV č. 14
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Stavby:

4/A Rodinný dom súpisné číslo 5 stojaci na CKN parc. č. 288, k. ú. Malý Krtíš, obec Malý Krtíš
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 104.082,24 EUR

Pozemky:

5. parcela č. 288 zast. plochy a nádvoria o výmere 1294 m2, súpisová hodnota 26.319,96 EUR
6. parcela č. 289 záhrada o výmere 1809 m2, súpisová hodnota 7.597,80 EUR

( Cena určená na základe znaleckého posudku č. 11/22 zo dňa 18.2.2022, vypracovaný Ing. archuiekt Dana
Černíková znalec v odbore: Stavebníctvo Odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností Lučenská č.
398/51, 990 01 Veľký Krtíš. )

Obec: Malý Krtíš
Katastrálne územie: Malý Krtíš
LV č. 14

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. reg. „C“ pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
7. 312/36 1246 ttp 1/1 498,40
8. 312/66 12 ttp 1/1 5,00
9. 312/67 29 ttp 1/1 11,60
10. 314/5 24 zast. pl. a nádv. 1/1 360,00

parc. Reg.“E“

11. 142/8 123 orná pôda 1/1 61,50
12. 221/2 261 ttp 1/1 104,40
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13. 221/200 9 ttp 1/1 3,60
14. 245/4 4784 orná pôda 1/1 2.392,00
15. 245/8 21455 orná pôda 1/1 10.727,50
16. 246/3 156 vinica 1/1 78,00
17. 268/1 291 orná pôda 1/1 145,50
18. 268/2 397 ttp 1/1 158,80
19. 271/1 920 ttp 1/1 368,00
20. 271/2 1947 orná pôda 1/1 973,50
21. 271/3 526 orná pôda 1/1 263,00
22. 272/2 772 orná pôda 1/1 386,00
23. 273/2 2141 orná pôda 1/1 1.070,50
24. 276/2 2054 ttp 1/1 821,60
25. 278/5 94 ttp 1/1 37,60
3

26. 278/6 251 ttp 1/1 100,40
27. 280 1350 záhrada 1/1 2.700,00
28. 281/1 976 orná pôda 1/1 488,00
29. 281/2 640 orná pôda 1/1 320,00
30. 300/2 811 ttp 1/1 324,40
31. 300/7 285 ttp 1/1 114,00
32. 307 1320 záhrada 1/1 2.640,00
33. 358/20 1887 orná pôda 1/1 943,50
34. 358/22 450 orná pôda 1/1 225,00
35. 358/63 1059 orná pôda 1/1 529,50
36. 588/3 16118 orná pôda 1/1 8.059,00
37. 588/4 1306 lesný pozemok 1/1
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Záložné právo v prospech: Záložná zmluva na nehnuteľnú vec k zmluve o úvere č. 1305746 7 05 a 1305746 406
v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Bratislava, IČO: 31335004 na parc. č. 288 a 289 a súp. č. 5 na parc.
č. 288 v zmysle listiny zo dňa 22.12.2003 V 1260/03.
Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bratislava Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31
335 004 zriadené zmluvou č. 1305746 107 a 1305746 908 zo dňa 17.12.2008 – V 24887/2008 zo dňa 20.1.2009
parc. č. CKN 288, 289 – rodinný dom súp. č. 5 na parc. č. 288.
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 30.7.2012 s dodatkom zo dňa 12.11.2012 v prospech
záložného veriteľa: Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká republika,
parc. EKN č. 245/4, 245/8, 271/1, 271/2, 273/2, 281/1, 281/2 – V 1128/2012 zo dňa 5.12.2012.
Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018, V-1222/2018 zo dňa 28.12.2018, parc. CKN č. 288, 289, 312/36,
312/66, 312/67, 314/5, parc. EKN č. 142/8, 221/2, 221/200, 245/4, 245/8, 246/3, 268/1, 268/2, 271/1, 271/2,
271/3, 272/2, 273/2, 276/2, 278/5, 278/6, 280, 281/1, 281/2, 300/2, 300/7, 307, 358/20, 358/22, 358/63, 588/3,
588/4, stavba: rodinný dom súp. č. 5 na parc. Reg. CKN č. 288.
Vecné bremená: vecné bremeno v prospech: Lýdia Šedajová, rod. Šedajová, nar. 2.7.1982 spočívajúceho v práve
doživotného užívania k nehnuteľnostiam CKN parc. č. 288, 289, 312/36, 312/66, 312/67, 314/5, EKN parc. č.
142/8, 221/2, 221/200, 245/4, 245/8, 246/3, 268/1, 268/2, 271/1, 271/2, 271/3, 272/2, 273/2, 276/2, 278/5, 278/6,
280, 281/1, 281/2, 300/2, 300/7, 307, 358/20, 358/22, 358/63, 588/3, 588/4, stavba: rodinný dom súp. č. 5 na
CKN parc. č. 288 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 17.8.2020 a dodatku č. 1 zo dňa
14.9.2020 V 1298/2020 zo dňa 17.9.2020 – vz 30/20.
Vecné bremeno v zmysle § 11 ods. 8 v spojení s§ 96 ods. 4 zák. č. 251/2012 Z. z. v prospech spoločnosti
Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 57/06 (
parc. EKN č. 358/20, 358/63, ) - Z 953/15-vz 85/15.

4
Obec: Malý Krtíš
Katastrálne územie: Malý Krtíš

LV č. 333
parc. Reg.“E“
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________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č.
reg.
E
pozemku
podiel
________________________________________________________________________________

EUR

38. 245/2 18547 orná pôda 1/1 9.273,50
39. 359/9 5814 orná pôda 1/1 2.907,00
40. 359/10 5590 orná pôda 1/1 2.795,00
41. 359/11 5070 orná pôda 1/1 2.535,00
42. 359/12 4600 orná pôda 1/1 2.300,00

Záložné právo v prospech: Jaroslav Ihnát, nar. 27.2.1944, Bernolákova 24, 07301 Sobrance, IČO: 10 709 410
zriadené zmluvou zo dňa 9.12.2009 V 1648/09 zo dňa 11.01.2010 – 2/10.
Záložné právo v prospech Jaroslav Ihnát, nar. 27.2.1944, Bernolákova 24, 073 01 Sobrance, IČO: 10 709 410
zriadené zmluvou zo dňa 11.6.2010 – V 842/10 zo dňa 19.7.2010 – 89/10.
Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18 ( parc. Reg. EKN č.
245/2, 359/9, 359/11, 359/12 ).

LV č. 374
parc. Reg.“E“

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. reg. E pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
43. 245/1 9751 orná pôda ½ 2.437,75

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18 ( parc. č. 245/1).

LV č. 485
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parc. Reg. „E“

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. reg. E pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
44. 299/3 3527 orná pôda ½ 881,75

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 299/3 ).

5
LV č. 528
parc. Reg. „C“

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________

45. 307/2 1928 orná pôda ½ 482,00
46. 308/2 4024 ttp ½ 804,80
47. 312/6 6894 ttp ½ 1.378,80
48. 314/2 211 zast. pl. a nádv. ½ 211,00

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. CKN č. 307/2, 308/2, 312/6, 314/2 ).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 555
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________

49. 271/4 528 orná pôda ¾ 198,00
50. 271/5 1870 orná pôda ¾ 701,25
51. 271/6 721 ttp ¾ 270,37

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 271/4, 271/5, 271/6 )

LV č. 684
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________

52. 262/3 59 ttp ½ 11,80

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 262/3 )

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6

LV č. 714
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
53. 523/4 219 záhrada 54/240 98,55

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 523/4 )

LV č. 743
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
54. 245/3 4467 orná pôda 5/6 1.861,25

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 245/3)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 746
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
55. 245/5 8778 orná pôda 18/24 3.291,75

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 420/18
( parc. Reg. EKN č. 245/5)

Obec: Nová Ves
Katastrálne územie: Nová Ves
LV č. 665
parc. Reg. EKN

7
________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
56. 245/8 539 orná pôda 1/1 269,50

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 59/18

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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( parc. Reg. EKN č. 245/8)

Obec: Nová Ves
Katastrálne územie: Nová Ves
LV č. 835
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
57. 245/1 96 orná pôda ½ 24,00

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 59/18
( parc. Reg. EKN č. 245/1)

Obec: Veľký Krtíš
Katastrálne územie: Veľký Krtíš
LV č. 3040
parc. Reg. EKN

________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
58. 142/8 10171 orná pôda 1/1 5.085,50

Záložné právo v prospech Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 150 00 Praha 5, Česká
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republika zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018 V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018 – vz 1903/18
( parc. Reg. EKN č. 142/8 )

Vecné bremeno: Povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa ropovodu TRANSPETROL a. s. v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 43/2010, resp. 44/2010 v súlade so zák. č. 556/2004
Z. z. - Z 2131/2010 – 1185/10 ( EKN parc. č. 142/8 ).

8

Obec: Malý Krtíš
Katastrálne územie: Malý Krtíš
LV č. 774
Parcely reg. „C“
________________________________________________________________________________
Por. parc. č. Výmera m2 Druh spoluvlastnícky Súpisová hodnota
č. pozemku podiel EUR
________________________________________________________________________________
59. 315/1 312 zast. pl. a nádv. 1/1 723,84
60. 315/5 92 ostatná plocha 1/1 213,44
61. 315/6 28 zast. pl. a nádv. 1/1 64,96
62. 315/7 143 ostatná plocha 1/1 331,76
63. 315/8 1831 ostatná plocha 1/1 4.247,92
64. 315/9 3431 ostatná plocha 1/1 7.959,92
65. 315/10 2765 zast. pl. a nádv. 1/1 6.414,80
66. 315/11 181 zast. pl. a nádv. 1/1 419,92
67. 315/12 5 zast. pl. a nádv. 1/1 11,60
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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68. 315/13 36 zast. pl. a nádv. 1/1 83,52
69. 315/14 18 zast. pl. a nádv. 1/1 41,76
70. 315/15 20 zast. pl. a nádv. 1/1 46,40
71. 315/16 741 zast. pl. a nádv. 1/1 1.719,12
72. 315/17 76 ostatná plocha 1/1 176,32
73. 315/18 71 zast. pl. a nádv. 1/1 164,72
74. 315/19 1017 ostatná plocha 1/1 2.359,44
75. 315/20 747 ostatná plocha 1/1 1.733,04
76. 315/21 110 zast. pl. a nádv. 1/1 255,20

Stavby:

Por. Súpisné číslo na parc. č. názov súpisová hodnota
č.
____________________________________________________________________________
77. 209 315/6 vrátnica 2.434,93
78. 210 315/10 časť-mäsová výroba 34.440,77
79. 210 315/10 energetický blok 7.935,38
80. 210 315/10 šatne 5.861,14
81. 210 315/10 porážka 22.771,14
82. 210 315/10 maštaľ 6.012,17
83. 216 315/18 sklad 4.012,97
84. 217 315/21 prístavba 2.852,26
85. prístrešok pri vrátnici 390,51
86. prístrešok pri mäsovýrobe 2.562,09
87. plot plechový 962,34
88. plot betonový 2.768,22
89. studňa 286,37
90. prípojka vody 849,20
91. vodomerná šachta 430,93
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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92. prípojka kanalizácie 434,74
93. dažďová kanalizácia 525,75
94. kanalizačné šachty 375,33
9

95. spevnené plochy 4.379,43
96. spevnené plochy 2 1.550,49

Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a. s., Štefánika č. 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420, zriadené zmluvou č. 113953-213 zo dňa 18.11.2013-V 1856/12 zo dňa 27.11.2013-51/13. ( CKN
parc. č. 315/1, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 315/12, 315/13, 315/14, 315/15, 315/16,
315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 315/21, stavby súpisné č. 209 na CKN parc. č. 315/6, s.č. 210 na CKN parc. č.
315/10, s. č. 212 na CKN parc. č. 315/3, s. č. 216 na CKN parc. č. 315/1/, s. č. 217 na CKN parc. č. 315/21 ).

Záložné právo v prospech Daňového úradu B. Bystrica zriadené rozhodnutím č. 102155554/217 zo dňa
10.11.2017-Z-2319/2017-vz 56/17 ( CKN parc. č. 315/21 mäsová výroba súp. č. 217 na CKN parc. č. 315/21 ).

Záložné právo v prospech Ing. Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, 050 00 Praha 5, ČR,
zriadené zmluvou zo dňa 8.6.2018, V 1222/2018 zo dňa 28.12.2018-vz 420/18
( parcely reg. „CKN“ č. 315/1, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 315/12, 315/13, 315/14, 315/15,
315/16, 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 315/21, budova súp. č. 209 na parc. č. reg. CKN č. 315/6, budova súp. č.
210 na parc. reg. CKN č. 315/10, 315/24, súp. č. 212 na parc. reg. CKN č. 315/13, budova súp. č. 216 na parc.
reg CKN č. 315/18, stavba – mäsová výroba súp. č. 317 na parc. reg. CKN č. 315/21 ).

Vo Veľkom Krtíši, 18. februára 2022

K011864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huňak František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 396, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/490/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/490/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka František Huňák, nar. 14.03.1979, Čaklov 396, 094 35 Čaklov,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom František Huňák, IČO: 33269297, s miestom podnikania
094 35 Čaklov 396 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: VOLKSWAGEN GOLF 1,9 TDI; EČV:VT 769 BM;
VIN: WVWZZZ1JZ2W235244; Rok výroby: 2002; Farba: čierna metalíza; Stav vozidla: pojazdné, platná STK a
EK; Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur.
Dôvod zapísania majetku
(§ 167h ods. 1 ZKR).

do

súpisu:

Majetok,

ktorý

patril

dlžníkovi

v čase

vyhlásenia

konkurzu

Deň zapísania majetku do súpisu 18.02.2022
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2012 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Úpadca:
Jozef Kravec, nar.: 12.07.1966, bytom Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín
nad Cirochou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kravec NET COMP, s miestom podnikania
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou, IČO: 35 458 411
Správca:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice,
IČO: 47 817 003, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
Zn. správcovského spisu:

3K/7/2012 S1731

Zn. súdneho spisu:

3K/7/2012

Dátum vyhotovenia:

18.02.2022

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 06.07.2012, sp. zn. 3K/7/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 134/2012 zo dňa 13.07.2012, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Jozef Kravec, nar.: 12.07.1966, bytom
Hažín nad Cirochou 199, PŠC: 067 83, v tom čase podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Kravec NET
COMP, s miestom podnikania Hažín nad Cirochou 199, PSČ: 067 83, IČO: 35 458 411 (ďalej len „Úpadca“) a do
funkcie správcu ustanovil JUDr. Lenku Gregovú, v tom čase so sídlom Slánska 20A, 080 06 Prešov, zapísanú
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1423 (ďalej len „Predchádzajúci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca“).
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.03.2016, sp. zn. 3K/7/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 48/2016 zo dňa 10.03.2016, súd odvolal Predchádzajúceho správcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správcu zapísaného
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení účinnom ku dňu 24.05.2012, kedy bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na súd (ďalej len „ZKR“) „Po
úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa
ich vzájomnej výšky.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.“
Podľa § 96 ods. 2 ZKR „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v
zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie
zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.“
Podľa § 96 ods. 5 ZKR „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.“
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť
rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých,
ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 14.07.2012 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3K/7/2012 v Obchodnom vestníku
SR vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený Predchádzajúci správca.
Z obsahu konkurzného spisu ďalej vyplýva, že v základnej prihlasovacej lehote na prihlásenie pohľadávok podľa §
28 ods. 2 ZKR si veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916
(ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“) prihlásil do konkurzu Úpadcu zabezpečenú pohľadávku v celkovej
výške 54.868,07 EUR (ďalej len „Zabezpečená pohľadávka“) a nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške
38.623,94 EUR.
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Ako predmet zabezpečenia Zabezpečenej pohľadávky si zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s.
prihlásil nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1318, vedenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor pre
okres Humenné, obec Hažín nad Cirochou, katastrálne územie Hažín nad Cirochou, a to:
Stavbu:
Popis
Rodinný dom

Parcelné číslo
61/1

Súpisné číslo
199

Pozemok:
Druh
Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné číslo
61/1

Výmera
1475 m2

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti boli v tom čase zapísané na liste vlastníctva ako majetok požívajúci režim bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, t.j. Úpadcu a jeho exmanželky Viery Kravecovej, bytom Hažín nad Cirochou 199, 067
83 Hažín nad Cirochou (ďalej len „Viera Kravecová“). Z obsahu konkurzného spisu pritom vyplýva, že
zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. si ako predmet zabezpečenia svojej Zabezpečenej pohľadávky
prihlásil Nehnuteľnosti v celosti, t.j. v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1.
Z obsahu konkurzného spisu ďalej tiež vyplýva, že Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s. bola Predchádzajúcim správcom zistená v celom rozsahu, a z tohto dôvodu boli Nehnuteľnosti
ako majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva Úpadcu a Viery Kravecovej, zapísané do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.. Súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Predchádzajúci správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
175/2012 zo dňa 11.09.2012 (K011677).
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.08.2015, sp. zn. 3K/7/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 156/2015 zo dňa 14.08.2015 (ďalej len „Uznesenie 1“) súd rozhodol o návrhu účastníka konania na vstup do
konkurzného konania tak, že pripúšťa vstup spoločnosti SIMPLEX Business, s.r.o., v tom čase so sídlom Janka
Kráľa 104, 949 01 Nitra, IČO: 46 869 565 (ďalej len „SIMPLEX Business, s.r.o.“) do konkurzu Úpadcu ako
veriteľa Úpadcu namiesto pôvodného veriteľa OTP Banka Slovensko s.r.o.. Uznesenie 1 nadobudlo právoplatnosť
dňa 01.09.2015, pričom oznam o tejto skutočnosti bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2015 zo dňa
10.09.2015 (K019997).
Veriteľ SIMPLEX Business, s.r.o. sa tak v zmysle Uznesenia 1 stal účastníkom konkurzného konania, a to
v rozsahu prihlásenej Zabezpečenej pohľadávky pôvodného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s..
S poukazom na fikciu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 149 ods. 4
zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj iné právny skutočnosti bolo možné dôvodiť, že
Nehnuteľnosti patria do podielové spoluvlastníctva Úpadcu a Viery Kravecovej. Uvedené sa následne premietlo aj
v zápise na katastri nehnuteľností.
Správca následne aktualizoval súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business s.r.o., a to
tak, že v súpise jeho oddelenej podstaty zostal zapísaný len spoluvlastnícky podiel Úpadcu k Nehnuteľnostiam
o veľkosti ½ v pomere k celku. Predmetná aktualizácia súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
SIMPLEX Business s.r.o. bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 48/2017 zo dňa 09.03.2017 (K005261).
Správca následne postupoval v súlade s ust. § 79 ods. 1 ZKR, keď spoluvlastnícky podiel Vierky Kravecovej
o veľkosti ½ v pomere k celku k Nehnuteľnostiam, zapísal do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
SIMPLEX Business s.r.o. po tom, čo Viera Kravecová nesplnila „Výzvu na zaplatenie podľa § 79 ods. 1 ZKR“ zo
dňa 20.04.2017. Zapísanie spoluvlastníckeho podielu Viery Kravecovej o veľkosti ½ v pomere k celku
k Nehnuteľnostiam bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2017 zo dňa 20.06.2017 (K013949).
Správca ďalej uvádza, že Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.05.2018, sp. zn. 3K/7/2012,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 97/2018 zo dňa 22.05.2018 (ďalej len „Uznesenie 2“) súd rozhodol
o návrhu účastníka konania na vstup do konkurzného konania tak, že pripúšťa vstup spoločnosti SORRISO, s.r.o.,
so sídlom Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 51 000 261 (ďalej len „SORRISO, s.r.o.“) do konkurzu
Úpadcu ako veriteľa Úpadcu namiesto pôvodného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o.. Uznesenie 2 nadobudlo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právoplatnosť dňa 08.06.2018, pričom oznam o tejto skutočnosti bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
158/2018 zo dňa 16.08.2018 (K060035). Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia 2 tak
prešlo oprávnenie udeľovať záväzné pokyny vo vzťahu k Nehnuteľnostiam na spoločnosť SORRISO, s.r.o..
Správca následne speňažil Nehnuteľnosti v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa SORRISO,
s.r.o. a za účelom poukázania výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SORRISO, s.r.o. Správca
zostavil „Návrh rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa“ zo dňa 27.07.2020, ktorý bol zo strany
zabezpečeného veriteľa SORRISO, s.r.o. schválený. Z výťažku získaného speňažením Nehnuteľností zapísaných
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SORRISO, s.r.o. nedošlo k úplnému uspokojeniu
Zabezpečenej pohľadávky a z tohto dôvodu sa v neuspokojenom rozsahu bude uspokojovať z výťažku
dosiahnutého speňažením majetku zapísané do súpisu všeobecnej podstaty.
Vo vzťahu k majetku zapísanému do súpisu všeobecnej podstaty a príslušnému orgánu oprávnenému udeľovať
záväzné pokyny pre speňaženie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty Správca uvádza, že
z obsahu konkurzného spisu vyplýva, že dňa 15.10.2012 sa v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č.
172/2012 zo dňa 06.09.2012 (K011422) konala prvá schôdza veriteľov, pričom z obsahu zápisnice vyplýva, že na
tejto schôdzi veriteľov sa nezúčastnil žiaden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať a z tohto dôvodu
nebola prvá schôdza veriteľov uznášaniaschopná.
Z obsahu konkurzného spisu ďalej vyplýva, že dňa 17.05.2013 sa v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č.
83/2013 zo dňa 30.04.2013 (K007642) konala druhá schôdza veriteľov, ktorá rovnako nebola uznášaniaschopná,
nakoľko ani tejto schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiaden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Následne dňa 23.10.2015 sa v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 196/2015 zo dňa 13.10.2015
(K022197) konala tretia schôdza veriteľov, ktorá podľa obsahu zápisnice opäť nebola uznášaniaschopná
z dôvodu, že ani na tejto schôdzi veriteľov sa nezúčastnil ani jeden veriteľ, ktorý by bol oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať.
Dňa 25.11.2015 sa v súlade so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 212/2015 zo dňa 04.11.2015 (K023936)
konala štvrtá schôdza veriteľov, na ktorej sa zúčastnil veriteľ SIMPLEX Business, s.r.o., oprávnený hlasovať.
Z obsahu zápisnice z konania štvrtej schôdze veriteľov dňa 25.11.2015 vyplýva, že na schôdzi veriteľov došlo
k prijatiu uznesenia o výmene Predchádzajúceho správcu za Správcu. Na základe tejto skutočnosti preto Okresný
súd Prešov Uznesením zo dňa 04.03.2016, sp. zn. 3K/7/2012 (ďalej len „Uznesenie 3“) odvolal
Predchádzajúceho správcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil Správcu. Uznesenie 3 bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 48/2016 zo dňa 10.03.2016 (K005416).
Následne dňa 03.01.2017 sa v súlade so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 236/2016 zo dňa 09.12.2016
(K027887) uskutočnila piata schôdza veriteľov, na ktorej sa zúčastnil veriteľ SIMPLEX Business, s.r.o., oprávnený
na schôdzi hlasovať. Piata schôdza veriteľov bola preto v zmysle § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, pričom na
tejto schôdzi došlo k zvoleniu veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o. za zástupcu veriteľov. Správca pre úplnosť v tejto
súvislosti uvádza, že s poukazom na ust. § 37 ods. 2 ZKR má aj zabezpečený veriteľ právo voliť a byť volený za
člena veriteľského výboru, resp. v danom prípade za zástupcu veriteľov, a to v rozsahu v akom jeho zistená
zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty. Z dôvodu, že už v tomto
čase bolo dôvodné predpokladať, že Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa (v tom čase SIMPLEX
Business, s.r.o.) nebude v celom rozsahu uspokojená z jeho oddelenej podstaty, veriteľovi SIMPLEX Business,
s.r.o. boli priznané práva v zmysle § 37 ods. 2 ZKR.
Veriteľ SIMPLEX Business, s.r.o. vykonával pôsobnosť zástupcu veriteľov v konkurze Úpadcu až do 17.08.2018,
kedy nastali účinky zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia 2, ktorým súd potvrdil prevod
Zabezpečenej pohľadávky na nového veriteľa SORRISO, s.r.o..
Následne dňa 31.07.2020 sa v súlade so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 133/2020 zo dňa 13.07.2020
(K054278) konala šiesta schôdza veriteľov, ktorej predmetom bola voľba zástupcu veriteľov. Tejto schôdze
veriteľov sa zúčastnil veriteľ SORRISO, s.r.o., ktorý bol s poukazom na ust. § 37 ods. 2 ZKR zvolený za zástupcu
veriteľov. Od tohto momentu preto až po súčasnosť vykonáva pôsobnosť zástupcu veriteľov veriteľ SORRISO,
s.r.o..
Správca ďalej uvádza, že do súpisu všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok
·
·

Hnuteľná vec:
osobné motorové vozidlo, zn. SEAT, obchodný názov ALHAMBRA, druh: AC KOMBI, rok výroby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

378

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

1.1.1999, VIN: VSSZZZ7MZYV509018, farba: strieborná metalíza svetlá, ŠPZ: HE914AX, spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1 (v BSM s Ivetou Kravecovou), súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.000,EUR
(ďalej len „Motorové vozidlo“),
·
·
·

Peňažné pohľadávky:
peňažná pohľadávka: dlžník: INTERLUX SLOVAKIA, s.r.o., 29. augusta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 934 904, mena: EUR, istina: 699,01 EUR, právny dôvod: nezaplatenie dodaného tovaru - Fa č.
2010380 zo dňa 29.10.2010, splatná dňa 12.11.2010
peňažná pohľadávka: dlžník: KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce, Mierová 297/1, 068 01 Medzilaborce, IČO:
36 467 138, mena: EUR, istina: 549,71 EUR, právny dôvod: nezaplatenie dodaného tovaru – Fa č.
20100391 zo dňa 9.11.2011, splatná dňa 23.11.2010

(ďalej spolu len „Peňažné pohľadávky 1“)
Súpis všeobecnej podstaty v rozsahu Motorového vozidla a Peňažných pohľadávok 1 bol Predchádzajúcim
správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 175/2012 zo dňa 11.09.2012 (K011678).
Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplnený o ďalšie súpisové zložky, a to:
·

Peňažné pohľadávky:

Suma
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 114,81
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 711
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 136,75
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 712
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 141,06
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 713
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 299,69
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 714
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 141,06
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 715
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 141,06
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 716
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 141,06
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 717
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 718
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 719
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 720
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 721
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 722
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 723
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 129,52
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 724
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 139,16
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 725
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 137,07
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 726
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 137,07
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 727
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 44,30
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 728
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 40,95
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 729
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 40,93
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 730
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 40,93
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 731
EUR
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

v

Mena Právny dôvod vzniku
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa

Súpisová
hodnota v EUR

úpadcu 11/2018 v rozsahu v akom
114,81 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 12/2018 v rozsahu v akom
136,75 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 01/2019 v rozsahu v akom
141,06 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 02/2019 v rozsahu v akom
299,69 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 03/2019 v rozsahu v akom
141,06 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 04/2019 v rozsahu v akom
141,06 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 05/2019 v rozsahu v akom
141,06 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 06/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 07/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 08/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 09/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 10/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 11/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 12/2019 v rozsahu v akom
129,52 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 01/2020 v rozsahu v akom
139,16 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 02/2020 v rozsahu v akom
137,07 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 03/2020 v rozsahu v akom
137,07 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 04/2020 v rozsahu v akom
44,30 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 05/2020 v rozsahu v akom
40,95 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 06/2020 v rozsahu v akom
40,93 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 07/2020 v rozsahu v akom
40,93 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
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DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 36,56
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 732
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 733
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,00
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 734
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,00
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 735
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,00
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 736
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 737
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 738
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 739
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 740
EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská 39,51
časť Barca, 040 17, Slovenská republika, IČO: 36 474 741
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa
Mzda
podľa

Deň vydania: 24.02.2022

úpadcu 08/2020 v rozsahu v akom
36,56 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 09/2020 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 10/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 11/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 12/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 01/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 02/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 03/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 04/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
úpadcu 05/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR
§ 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu

(ďalej len „Peňažné pohľadávky 2“)
·

Pohľadávka z účtu:

Zostatková
suma

Mena Číslo účtu

Banka

Súpisová
hodnota

12,39 EUR

EUR SK1652000000000009080326

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31
12,39 EUR
318 916

(ďalej len „Pohľadávku z účtu“)
·

Iná majetková hodnota:

Popis
Preplatok z dane z príjmu fyzickej osoby (PÚ – DzP FO z PaP)

Súpisová hodnota v EUR
486,36 EUR

(ďalej len „Iná majetková hodnota 1“)
·

Iná majetková hodnota:

Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v EUR
663,88 EUR

(ďalej len „Iná majetková hodnota 2“)
Následne Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty o ďalšiu súpisovú zložku, a to nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v rozsahu časti Peňažných pohľadávok 2, Pohľadávky z účtu a Inej
majetkovej hodnoty 1 bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 94/2021 zo dňa 18.05.2021 (K023437)
a v rozsahu časti Peňažných pohľadávok 2 a Inej majetkovej hodnoty 2 v Obchodnom vestníku č. 29/2022 zo dňa
11.02.2022 (K009033).
Správca v tejto súvislosti ďalej uvádza, že po udelení súhlasu príslušného orgánu Správca v súlade s ust. § 81
ZKR vylúčil Motorové vozidlo zo súpisu všeobecnej podstaty, nakoľko mal za to, že vzhľadom na jeho technický
stav, najmä keď Motorové vozidlo bolo dlhodobo odstavené na verejnom priestranstve, kde na neho pôsobilo
viacero poveternostných vplyv ale aj rok výroby (1999) je nespeňažiteľné, resp. že náklady na jeho speňaženie by
s najväčšou pravdepodobnosťou prevýšili výťažok z jeho speňaženia.
Oznam o vylúčení Motorového vozidla zo súpisu všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
196/2020 zo dňa 12.10.2020 (K074236).
Pokiaľ ide o Peňažné pohľadávky 1, Správca uvádza, že tieto po udelení súhlasu zástupcu veriteľov rovnako
vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty v zmysle § 81 ZKR, nakoľko mal za to, že právo na zaplatenie Peňažných
pohľadávok 1 sa premlčalo v mesiaci november 2014, a teda predstavujú majetok, ktorý nie je možné speňažiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o vylúčení Peňažných pohľadávok 1 zo súpisu všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 (K091623).
Správca pre úplnosť dodáva, že zo strany veriteľov nedošlo k uplatneniu práva na prevod vylúčeného majetku
v zmysle § 81 ods. 3 a 4 ZKR, z tohto dôvodu márnym uplynutím lehoty 60 dní odo dňa zverejnenia oznamu
o vylúčení Motorového vozidla a Peňažných pohľadávok 1 zo súpisu všeobecnej podstaty, tieto v zmysle § 81
ods. 5 ZKR prestali podliehať konkurzu Úpadcu.
Speňaženým vyššie uvedených súpisových zložiek bol dosiahnutý úhrnný výťažok vo výške 4.155,79
EUR, pričom tento pozostáva z nasledovných čiastkových výťažkov, a to:
·
·
·
·

výťažku získaného
výťažku získaného
výťažku získaného
výťažku získaného

speňažením
speňažením
speňažením
speňažením

peňažných Pohľadávok 2 spolu vo výške 2.993,16 EUR,
Pohľadávky z účtu vo výške 12,39 EUR,
Inej majetkovej hodnoty 1 vo výške 486,36 EUR
Inej majetkovej hodnoty 2 vo výške 663,88 EUR.

Z dôvodu, že došlo k speňaženiu všetkého majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, Správca v súlade
s ust. § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 94/2021 zo dňa 18.05.2021 oznam o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť tento konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Správca zároveň v tejto súvislosti konštatuje, že lehota na námietky proti poradiu pohľadávok proti
všeobecnej podstaty uplynula v zmysle § 96 ods. 3 ZKR dňa 18.06.2021, pričom Správcovi v tejto lehote neboli
doručené žiadne námietky proti poradiu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca preto uvádza, že z dôvodu, že speňažil všetok majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
Úpadcu, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že nie sú vedené žiadne spory týkajúce sa nezabezpečených
pohľadávok konkurzných veriteľov a povaha veci pripúšťa, aby Správca pristúpil k vypracovaniu návrhu
konečného rozvrhu výťažku získaného speňažením majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty,
Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR pristúpil k zostaveniu tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku, ktorý bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty v konkurze Úpadcu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky,
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty:
Tab. č. 1: Všeobecná podstaty – príjmy zo speňaženia súpisových zložiek:
Opis veci

Súpisová
hodnota

Úhrnný
výťažok
zo
Spôsob
speňaženia na danú
speňaženia
súpisovú zložku

Pohľadávka z účtu vedeného v OTP
Banka Slovensko, a.s.,, IBAN: SK16 12,39 EUR 12,39 EUR
5200 0000 0000 0908 0325
Mzda úpadcu za obdobie 11/2018 v
rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR 114,81 EUR 114,81 EUR
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie 12/2018 v
rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR 136,75 EUR 136,75 EUR
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie 01/2019 v
rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR 141,06 EUR 141,06 EUR
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie 02/2019 v
rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR 299,69 EUR 299,69 EUR
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie 03/2019 v
rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR 141,06 EUR 141,06 EUR
podlieha konkurzu

Dôvod výberu tohto
Nadobúdateľ Podstata
spôsobu speňaženia

Zaplatením do § 67 ods. 1 písm. a)
KP
ZKR

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná
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Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
Mzda úpadcu za obdobie
rozsahu, v akom podľa § 72
podlieha konkurzu
PÚ - DzP FO z PaP
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04/2019 v
ods. 2 ZKR 141,06 EUR 141,06 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

05/2019 v
ods. 2 ZKR 141,06 EUR 141,06 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

06/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

07/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

08/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

09/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

10/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

11/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

12/2019 v
ods. 2 ZKR 129,52 EUR 129,52 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

01/2020 v
ods. 2 ZKR 139,16 EUR 139,16 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

02/2020 v
ods. 2 ZKR 137,07 EUR 137,07 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

03/2020 v
ods. 2 ZKR 137,07 EUR 137,07 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

04/2020 v
ods. 2 ZKR 44,30 EUR 44,30 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

05/2020 v
ods. 2 ZKR 40,95 EUR 40,95 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

06/2020 v
ods. 2 ZKR 40,93 EUR 40,93 EUR

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Zaplatením do § 67 ods. 1 písm. b)
KP
ZKR

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

Vymožením

§ 72 ods. 2 ZKR

-

všeobecná

-

všeobecná

486,36 EUR 486,36 EUR

Mzda úpadcu 07/2020 v rozsahu v akom
40,93 EUR 40,93 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 08/2020 v rozsahu v akom
36,56 EUR 36,56 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 09/2020 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 10/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR 39,00 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 11/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR 39,00 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 12/2020 v rozsahu v akom
39,00 EUR 39,00 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 01/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 02/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 03/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 04/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Mzda úpadcu 05/2021 v rozsahu v akom
39,51 EUR 39,51 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
Nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a
výdavkov predbežného 663,88 EUR 663,88 EUR

Zaplatením do
KP
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KP

správcu

Úhrnným výťažkom zo speňaženia na súpisovú zložku sa rozumie súčet všetkých čiastkových výťažkov na
súpisovú zložku. Speňažením vyššie uvedených súpisových zložiek spísaných vo všeobecnej podstate sa
dosiahol úhrnný výťažok 4.155,79 EUR
Podľa § 91 ods. 4 ZKR „O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise“.
Správca konštatuje, že bol úspešne speňažený všetok majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
v konkurze Úpadcu, pričom z jeho speňaženia bol dosiahnutý úhrnný výťažok spolu vo výške 4.155,79
EUR.
B.

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Podľa § 87 ods. 4 ZKR „Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty sa znižuje o pohľadávky proti všeobecnej podstate priradené k súpisovým zložkám zapísaným do súpisu
všeobecnej podstaty.
Tab. č. 2: Pohľadávky proti všetkým podstatám - prehľad:
Právny dôvod

Veriteľ

Celkom
EUR

v

285,81
EUR
Poplatky
za
poskytnutie
182,45
Banky
súčinnosti/zrušenie vkladnej knižky
EUR
Slovenská sporiteľňa, 325,74
Bankové poplatky
a.s.
EUR
3.485,36
Odmena správcu do konania I. SVK Predchádzajúci správca
EUR
3.000,Vedenie účtovníctva
FAVIEN group, s.r.o.
EUR
Správca/
Cestovné náklady
16,69 EUR
komplementár
JUDr. Jozef Brázdil,
Notárske poplatky
15,28 EUR
notár
Hotové výdavky správcu – notárske
Správca
35,58 EUR
osvedčenie
7.483,68
Odmena z výťažku
Správca
EUR
5.189,34
Náklady dražby
auctio, s.r.o.
EUR
Súdny poplatok za konkurzné Slovenská
republika,
87,- EUR
konanie
Okresný súd Prešov
Slovenská sporiteľňa,
Bankové poplatky
69,- EUR
a.s.
Bankové poplatky

Tatra banka, a.s.

Čas vzniku (rok)
2013/2014/ 2015/2016
2016/ 2017
2017/2018/2019/2020
2012
2016/ 2017
2016

Priradenie
príslušnej
podstate
Priebežne podľa doby Všeobecná/
vzniku
Oddelená
Priebežne podľa doby
Všeobecná
vzniku / Pri rozvrhu
Priebežne podľa doby Všeobecná/
vzniku
Oddelená
Všeobecná/
2012/2021
Oddelená
Všeobecná/
Pri rozvrhu
Oddelená
Všeobecná/
Pri rozvrhu
Oddelená
Čas uspokojenia

2019

2019

Oddelená

2016

Pri rozvrhu

Všeobecná/
Oddelená

2019

2020

Oddelená

2019

2020

Oddelená

Pri rozvrhu

Pri rozvrhu

Oddelená

2020/2021

Priebežne podľa doby
Všeobecná
vzniku

Hotové výdavky – poštovné s DPH

Správca

33,06 EUR

Priebežne podľa doby
Pri rozvrhu
vzniku

Všeobecná

Odmena z výťažku s DPH

Správca

179,59
EUR

Pri rozvrhu

Pri rozvrhu

Všeobecná

Pri rozvrhu

Pri rozvrhu

Všeobecná

Pri rozvrhu

Pri rozvrhu

Všeobecná

Súdny poplatok za konkurzné Slovenská
republika,
8,- EUR
konanie
Okresný súd Prešov
Záloha na PPP
za vedenie
konkurzného účtu a na zrušenie
80,- EUR
konkurzného účtu
20.476,58
Spolu pohľadávky proti podstate
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EUR

*Celková výška vyššie uvedených pohľadávok proti podstate nie je konečná. Vyššie uvedené sumy predstavujú
pohľadávky proti podstate vzniknuté ku dňu zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť tento návrh konečného rozvrhu výťažku. .
Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej
podstaty, pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok z ich speňaženia. Evidencia pohľadávok proti podstate,
vrátane ich priradenia a rozpočítania medzi jednotlivé súpisové zložky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty
zabezpečeného veriteľa, je prílohou č. 1 tohto návrhu rozvrhu tak, aby bolo možné posúdiť správnosť ich
priradenia.
Príloha č. 1 je vzhľadom na jej rozsiahlosť vyhotovená výlučne v elektronickej podobe.
Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku pohľadávky proti podstate (t.j. voči
všeobecnej a oddelenej podstate) vo výške 20.396,58 EUR, ktoré spolu so zálohou na PPP vo výške 80,EUR predstavujú spolu sumu vo výške 20.476,58 EUR. Pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré
zaťažujú súpisové zložky, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a z ktorých bol dosiahnutý
výťažok, ktorý je predmetom tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku predstavujú spolu sumu vo výške
1.021,48 EUR.
Evidencia pohľadávok proti všeobecnej podstate spolu s odmenou Správcu a súdnym poplatkom vrátane
ich rozpočítania medzi súpisové zložky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty je Prílohou č. 1 tohto
návrhu rozvrhu, pričom pomerné rozpočítanie pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré sú priradené
k súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty, je zvýraznené v tejto evidencii žltou
farbou.
1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU
Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny Predchádzajúceho správcu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov určenej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna
odmena bola Predchádzajúcemu správcovi priznaná Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.11.2012, sp.
zn. 3K/7/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 217/2012 zo dňa 09.11.2012 (K014655) vo výške 3.485,36
EUR.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia Vyhlášky Správca vypočítal odmenu zo speňaženia mzdy Úpadcu
v rozsahu, v akom podľa § 72 ods. 2 ZKR podliehala konkurzu podľa § 17 ods. 1 Vyhlášky.
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu je platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje
o DPH. V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 179,59 EUR s DPH (149,66 EUR + 20% DPH).
2. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu je splatný v
deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z
ktorého sa vypočítal.“
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Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a. menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b. rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c. väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov – „Za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu
0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok
sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň
raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z
výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí
z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
rozvrhu“
S poukazom na citované zákonné znenie ZoSP Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre
všeobecnú podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu (4.149,15 EUR = 4.149,- EUR po zaokrúhlení
na celé eurá nadol) násobenú koeficientom 0,2% = 8,- EUR (po zaokrúhlení na celé euro nadol).
C.

SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti podstate zaťažujúcich súpisové zložky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok

D.

4.155,79 EUR
1.021,48 EUR
3.134,31 EUR

NÁVRH ROZVRHU

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá zástupcovi veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:
SORRISO, s.r.o., so sídlom Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 51 000 261 ako príslušný orgán v zmysle §
82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Jozef
Kravec, nar.: 12.07.1966, bytom Hažín nad Cirochou 199, PSČ: 067 83, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Jozef Kravec NET COMP, s miestom podnikania Hažín nad Cirochou 199, PSČ: 067 83, IČO: 35 458 411
(ďalej len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3K/7/2012 o návrhu správcu LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zapísaného v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty
r o z h o d o l:
s c h v a ľ u j e tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti podstate zaťažujúcich súpisové zložky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok

4.155,79 EUR
1.021,48 EUR
3.134,31 EUR

a schvaľuje rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok vo výške 3.134,31 EUR
nasledovným spôsobom:
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Poradové
číslo
Celková
suma Celková zistená suma
Suma
pohľadávky
v
Podiel miery
Veriteľ
prihlásených
nezabezpečených
pripadajúca na
zozname
uspokojenia
pohľadávok
pohľadávok
uspokojenie
pohľadávok
ASBIS SK spol s.r.o., Tuhovská 33, 831
1
491,43 EUR
491,43 EUR
0,57%
17,74 EUR
06 Bratislava, IČO: 31382541
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
2
679,41 EUR
679,41 EUR
0,78%
24,52 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
3
57,80 EUR
57,80 EUR
0,07%
2,09 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
4
3,89 EUR
3,89 EUR
0,00%
0,14 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
5
30,72 EUR
30,72 EUR
0,04%
1,11 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
6
693,04 EUR
693,04 EUR
0,80%
25,01 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
7
506,94 EUR
506,94 EUR
0,58%
18,30 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
8
508,53 EUR
508,53 EUR
0,59%
18,35 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
9
480,50 EUR
480,50 EUR
0,55%
17,34 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
10
3,88 EUR
3,88 EUR
0,00%
0,14 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
11
867,17 EUR
867,17 EUR
1,00%
31,30 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
12
493,49 EUR
493,49 EUR
0,57%
17,81 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
AT Computer, s.r.o., Framborská 253, 010
13
30,59 EUR
30,59 EUR
0,04%
1,10 EUR
01 Žilina, IČO: 31611559
HAL Slovakia, s.r.o. v likvidácii, Špitálska
10, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré
mesto (v minulosti podnikajúca pod
14
643,04 EUR
643,04 EUR
0,74%
23,21 EUR
obchodným menom eD´system Slovakia,
s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04
Bratislava) ,IČO: 36413658
HAL Slovakia, s.r.o. v likvidácii, Špitálska
10, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré
mesto (v minulosti podnikajúca pod
15
1.380,52 EUR
1.380,52 EUR
1,59%
49,82 EUR
obchodným menom eD´system Slovakia,
s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04
Bratislava) ,IČO: 36413658
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
16
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 1.097,95 EUR
1.097,95 EUR
1,26%
39,62 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
17
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 1.967,60 EUR
1.967,60 EUR
2,27%
71,01 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
18
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 622,23 EUR
622,23 EUR
0,72%
22,46 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
19
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 362,39 EUR
362,39 EUR
0,42%
13,08 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
20
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 66,35 EUR
66,35 EUR
0,08%
2,39 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
21
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 3,57 EUR
3,57 EUR
0,00%
0,13 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
22
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 431,98 EUR
431,98 EUR
0,50%
15,59 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
23
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 337,37 EUR
337,37 EUR
0,39%
12,18 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
24
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 2.455,76 EUR
2.455,76 EUR
2,83%
88,63 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
25
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 528,51 EUR
528,51 EUR
0,61%
19,07 EUR
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IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 590,14 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 241,41 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 1.083,85 EUR
IČO: 010031955
Euler Hermes Europe SA, so sídlom
Avenue des Arts 56, Brusel, 1000 Belgicko, 673,30 EUR
IČO: 010031955
SORRISO, s.r.o., so sídlom Za Humnami
54.868,07 EUR
3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 51000261
Blackside, a.s., so sídlom Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, 38.623,94 EUR
IČO: 48191515
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 68,49 EUR
00686930
SPOLU
110.893,86 EUR

26

27

28

29
30
31

32

Deň vydania: 24.02.2022

590,14 EUR

0,68%

21,30 EUR

241,41 EUR

0,28%

8,71 EUR

1.083,85 EUR

1,25%

39,12 EUR

673,30 EUR

0,78%

24,30 EUR

30.823,16 EUR

35,49%

1 112,38 EUR

38.623,94 EUR

44,47%

1 393,91 EUR

68,49 EUR

0,08%

2,47 EUR

86.848,95 EUR

100,00%

3.134,31 EUR

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov schválil alebo neschválil.
Poučenie:
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia
všeobecnej podstaty v lehote určenej Správcom neschváli, predloží ho Správca bez zbytočného odkladu
súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na
schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu
vydá veriteľovi; spornú časť výťažku Správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej
len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského
výboru.“
S úctou
__
LawService Recovery, k. s.
v mene spoločnosti koná:
JUDr. Vojtech Jágerský
komplementár
správca úpadcu
Jozef Kravec
Toto podanie bolo autorizované podľa osobitného predpisu (KEP)
Prílohy:
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Príloha č. 1:
Podrobný prehľad súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti podstate (§ 96 ods. 2 ZKR)
Príloha č. 2:

Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty LawService Recovery, k.s.

Príloha č. 3:

Návrh rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zo dňa 27.07.2020

K011866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 269, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/271/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/271/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Milan Miko, nar. 08.10.1988, Malcov 269, 086 06 Malcov (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 kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 35/2022 dňa 21.02.2022 a to súpisová zložka majetku:
1)Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia ,
ŠPZ: BJ-166BZ, VIN: TMBZZZ1U8W2047339, rok výroby 1997, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1, Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 16.2.2022,
2)Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia,
ŠPZ: BJ-350CY, VIN: TMBEEF613X0130373, rok výroby 1999, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1, Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 16.2.2022,
3)Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. Seat Leon, ŠPZ:
BJ-520CK, VIN: VSSZZZ1MZ1B010830, rok výroby 2003, dočasné vyradenie z evidencie do 6.7.2022,,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 3000,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, bsm, Dátum zápisu do súpisu majetku: 16.2.2022.
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: judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, 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. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejné ponukové konanie – 3OdK/271/2021 – 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: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Miko
Milan, 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 občianskeho 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. Následne správca upovedomí záujemcov a po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR uzavrie
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v prospech úspešného záujemcu.
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. Peter Bartoš, správca

K011867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GARBERO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska 759/9 / 0, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 706 345
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2009 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a konzultačná, k.s., správca úpadcu: GARBERO s.r.o. v konkurze, IČO 36 706 345, Stakčínska
759/9, 069 01 Snina, Slovenská republika, podľa ust. § 85 ods. 2 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 a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 11:00
do 17:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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029,

e-mailom

na

adresu:

JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K011868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1997
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/19/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/19/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radko Polhoš, nar. 17.05.1997, Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Radko Polhoš, IČO: 50 529 528, s miestom podnikania 059
76 Rakúsy 290 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.
Kendice 390
082 01 Kendice
v úradných hodinách:
pondelok – piatok od 07:30 – 13:30 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1997
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/19/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/19/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radko Polhoš, nar. 17.05.1997, Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Radko Polhoš, IČO: 50 529 528, s miestom podnikania 059
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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76 Rakúsy 290 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy
konania]: veriteľom, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000
0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1997
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/19/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/19/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/19/2022 zo dňa 15.02.2022, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR 35/2022 zo dňa 21.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Radko Polhoš, nar.
17.05.1997,
Rakúsy
290,
059
76
Rakúsy,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Radko Polhoš, IČO: 50 529 528, s miestom podnikania 059
76 Rakúsy 290 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No.2OdK/19/2022, dated on February 15th, 2022, published in Commercial Journal No. 35/2022 on
February 21th 2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Radko Polhoš,
birthdate: 17.05.1997, with domicile Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy, in the past doing business under
business name Radko Polhoš, seat of the business: Rakúsy 290, 059 76 Rakúsy, business identification
No.: 50 529 528, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2022 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on February 22th 2022. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Kendice 390, 082 01 Kendice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Kendice 390, 082 01 Kendice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner
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K011871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Motyľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovce 49, 082 66 Gregorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/213/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/213/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Martin Motyľ, nar.
09.11.1970, trvale bytom Gregorovce 49, 082 66 Gregorovce, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 2OdK/213/2021 zo dňa 08.10.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku
198/2021 dňa 14.10.2021, č. zver. K053770, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
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 iné šetrenia správca vykoná len 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.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K011872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Lupčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/16/2022 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/16/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Alena Lupčová, nar.
31.08.1978, trvale bytom Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K011873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Lupčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/16/2022 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Alena Lupčová, nar.
31.08.1978, trvale bytom Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods.
2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu
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K011874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakáš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 250 / 27, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/305/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/305/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Stanislav Rakáš, nar.
15.04.1978, Hložská 250/27, 082 32 Svinia (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. Peter Bartoš, správca

K011875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Jarkom 863/59, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/359/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/359/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/359/2021 zo dňa 04.11.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 216/2021 zo dňa 10.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Jolana
Olachová, nar. 04.05.1955, Za Jarkom 863/59, 091 01 Stropkov a týmto Uznesením som bola ustanovená do
funkcie správcu Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K011876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 487, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/254/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/254/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2OdK/254/2021 zo dňa 11.11.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 225/2021 zo dňa 24.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Peter
Jarka, nar. 05.01.1971, trvale bytom 094 35 Soľ 487 a týmto Uznesením som bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K011877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 545/2, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/432/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/432/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Eva Horváthová nar. 13.03.1964, Staničná 545/2, 082 21 Veľký Šariš, ktorá je
vedená na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/432/2021, týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola
doručená prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská
časť Petržalka, IČO: 35 724 803, vo výške 889,55 EUR po uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
V Humennom dňa 21.02.2022

K011878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 610 / 7, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2017 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Bartoš, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľová 610/7,
080 05 Prešov týmto vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli
takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku SR.
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.“
JUDr. Peter Bartoš, správca

K011879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 610 / 7, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2017 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 1OdK/29/2017-28 zo dňa 26.06.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľová 610/7, 080 05 Prešov. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č. 125/2017 dňa 30.06.2017. Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 1OdK/29/2017-70
zo dňa 25.08.2021 ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Bartoš, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1991 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
169/2021 dňa 02.09.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805
3524 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Anton Šoltés.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K011880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 610 / 7, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2017 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1OdK/29/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Bartoš, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľová 610/7,
080 05 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 1OdK/29/2017S1991 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrbartos.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Bartoš, správca

K011881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuzmiaková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 114, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/449/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/449/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
2 069,09 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
21.02.2022

JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K011882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Daňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500/5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/447/2021 S1773
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Okresný súd Prešov
5OdK/447/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 17. decembra 2021, sp. zn. 5OdK/447/2021-17 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Miroslav Daňo, nar. 12.05.1989, trvale bytom K Starej tehelni 11500/5, 080 01
Prešov, (ďalej aj „Dlžník“). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc.
Marek Figura, správca.

Správca zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K011883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/75, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02. decembra 2021, sp. zn. 5OdK/414/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Milan Balog, nar. 04.05.1960, trvale bytom Podskalka 5208/75, 066 01 Humenné, (ďalej aj
„Dlžník“). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc. Marek Figura,
správca.

Správca zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K011884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 1719 / 5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.12.2021, sp. zn. 2OdK/278/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Čonka, nar. 30.10.1969, trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok. Rovnakým
uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 237/2021, dňa 10.12.2021, K067274.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 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“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 21.02.2022
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K011885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKRM, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 261, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 264 183
Obchodné meno správcu:
Správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2021 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správa konkurzov, k.s., so sídlom Alžbetina 41, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 603 508,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 492/V, so sídlom správcovskej
kancelárie Metodova 12, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S2026, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca
úpadcu: SKRM, s.r.o., so sídlom 080 05 Ruská Nová Ves 261, IČO: 46 264 183 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
týmto v zmysle ustanovenia § 106h v spojení s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako
len „ZKR“) oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu si do predmetného konkurzu neprihlásil
svoju pohľadávku žiadny z veriteľov, a preto ukončuje konkurz Úpadcu. V zmysle ustanovenia § 167v ods.
2 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 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 Prešove, dňa 21.02.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti Správa konkurzov, k.s.
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K011886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalík Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3177 / 136, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1986
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/459/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty Dávid Michalík, nar. 14.01.1986, trvale bytom Poštárka 3177/136, 085 01 Bardejov
súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
veriteľom, že ku dňu 21.02.2022 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 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. Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov
dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca
vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na
náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zverenenia tohto
oznamu.

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s

K011887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 25 / 29, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1986
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/294/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/294/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Polhoš, nar. 13.09.1986, Nový Dvor 25/29, 059 52 Veľká
Lomnica, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa
21.02.2022 nižšie uvedený majetok dlžníka do súpisu všeobecnej podstaty:

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

402

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

Poradové číslo súpisovej žložky:
Č. 1

Typ položky

Pozemok
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území území Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, a to
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 3003/56 trvalý trávny porast o výmere 162 m2 vo
výlučnom vlastníctve dlžníka.

Popis
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota
Dôvod zapísania
Deň zapísania

1/1
405,- Eur
§ 167h ods. 1 - majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
21.02.2022

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K011888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1100/38B, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/262/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/262/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníčky Lýdia Daňová, nar.
08.07.1973, bytom Cintorínska 1100/38B, 093 03 Vranov nad Topľou, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa
17.11.2020 pod sp. zn. 3OdK/262/2020 končí po splnení rozvrhu výťažku (konkurzná podstata pokryla len
náklady konkurzu).

V Prešove dňa 21.02.2022

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K011889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/339/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/339/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR.
V Prešove, dňa 21.02.2022
JUDr. Vladimír Babin, správca

K011890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Bilá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 110, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/396/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/396/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 21.02.2022.
JUDr. Vladimír Babin, správca

K011891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova 71, 086 02 Petrova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/215 /2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/215/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR.
V Prešove, dňa 21.02.2022.
JUDr. Vladimír Babin, správca

K011892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kožejaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2680/42, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR.
V Prešove, dňa 23..02.2022
JUDr. Vladimír Babin, správca

K011893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Gorcovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidická 1636/65, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2022 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Zuzana Gorcovská, nar. 12.04.1982, Lidická 1636/65,
059 51 Poprad - Matejovce, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na
adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Gorcovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidická 1636/65, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2022 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Zuzana Gorcovská, nar. 12.04.1982, bytom Lidická 1636/65, 059 51
Poprad - Matejovce, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/1/2022, v súlade s
ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000
0068 8894 0018 vedený v Uniredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je
účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet 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. 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.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K011895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Goroľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavské Matiašovce 190, 094 01 Ondavské Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/485/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/485/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Tomáš Goroľ, nar.16.08.1994, bytom Ondavské Maťašovce 190, 094 01
Ondavské Maťašovce, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/485/2021, v
súlade s ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111
0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom
je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet 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. 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.

JUDr. Vladimír Babin, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Goroľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavské Matiašovce 190, 094 01 Ondavské Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/485/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/485/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Goroľ, nar. 16.08.1994, bytom 094 01
Ondavské Matiašovce 190, 094 01 Ondavské , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo
elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K011897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1224 / 119, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2022 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Martin Pompa, nar. 19.02.1986, Podsadek 1224/119, 064 01
Stará Ľubovňa, 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)

K011898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1224 / 119, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2022 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/23/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Martin Pompa, nar. 19.02.1986, Podsadek 1224/119, 064 01 Stará
Ľubovňa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159, s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K011899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pásztor Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie L. Novomeského 1225 / 3, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/328/2021 S2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/328/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/328/2021 JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Mikuláš Pásztor, nar. 14.11.1965, bytom L. Novomeského 1225/3, 040 01 Košice, podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Košiciach dňa 20.02.2022
JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca
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K011900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 910 / 12, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2022 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Mikuláš Horváth, nar.: 06.04.1986, bytom: Mierova
910 / 12, 077 01 Kráľovský Chlmec, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Timonova 13, 040 01 Košice, počas
stránkových hodín, a to v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. za dodržania
aktuálnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle 055/622 1992.

K011901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 910 / 12, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2022 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Mikuláš Horváth , nar.: 06.04.1986, bytom: Mierova
910 / 12, 077 01 Kráľovský Chlmec, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového
účtu IBAN: SK55 7500 0000 0040 0787 6484, BIC: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s.,
na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a bol
zložený preddavok na trovy konania v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky predmetného
konkurzného konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K011902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širotník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 276 / 101, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/24/2022 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/24/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149

K011903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širotník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 276 / 101, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/24/2022 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K011904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bandi Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2021 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Jozef Bandi, narodený: 18.03.1986, bytom: Mníšek nad Hnilcom
47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bandi, s miestom podnikania: Mníšek
nad Hnilcom 47, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 53 577 213, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
13.05.2021

P.
Podstata
č.

Názov

1. Všeobecná
podstata

rodinný
dom

Opis súpisovej

Súpisová
Súpisné
hodnota [EUR] číslo
800 Eur

47

Názov
Číslo
listu Spoluvlastnícky
katastrálneho
vlastníctva
podiel dlžníka
územia
Mníšek nad Hnilcom 1280
1/14

Uplatnená
nepostihnuteľná
hodnota
áno

Súpis. Hodnota v €

Evidenčné číslo

Kde sa nachádza
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400,200,200,-

GL 023 AD
GL 792 AD
GL 729 AJ
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Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom
Vrak - ČR

K011905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Huttman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1234/6, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/346/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/346/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Ján Huttman, nar. 13.11.1968, bytom Tatranská 1234/6, 040 01 KošiceStaré Mesto, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Huttman – STAV-EFEKT, s miestom podnikania:
Šoltésovej 12, 040 01 Košice-Juh, IČO: 32 529 872, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 10.03.2004,
ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32OdK/346/2021 zo dňa 09.12.2021, týmto v zmysle
ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 166i ods.
1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov
a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
a možno ich zabezpečiť s nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 21.02.2022

JUDr. Jozef Vaško, správca
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K011906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 175/191, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/298/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/298/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Peter Štefan zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
3.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO: 35 724 803
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava
Výška prihlásenej pohľadávky:

1.693,91 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Zmluva o poskytnutí finančných/platobných služieb č. 0372045 7 01

Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

08.02.2022

V Košiciach, dňa 21.02.2022

JUDr. Jozef Vaško
správca

K011907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gožo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 29. augusta 587 / 8, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2022 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Čepček, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov dlžníka
Ján Gožo nar. 24.01.1969 bytom ul. 29. Augusta 587/8, 053 42 Krompachy týmto oznamuje, že
dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K011908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Ladová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 290/18, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/21/2022 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn.26OdK/21/2022 zo dňa 07.02.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 29/2022 dňa 11.02.2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Margaréta Ladová, narodená: 04.09.1975, bytom: Potočná 290/18, 052 01 Spišské Tomášovce (ďalej aj ako
„dlžníčka“) a do funkcie správcu ustanovil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K011909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Ladová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 290/18, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/21/2022 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/21/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Margaréta Ladová, narodená: 04.09.1975, bytom:
Potočná 290/18, 052 01 Spišské Tomášovce 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 preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 sú povinní zložiť na účet vedený v Raiffeisen banke, a.s., IBAN SK73
1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K011910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Náhli Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania Českého Ľudu 739 / 9, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka Martin Náhli, nar.: 30.05.1973, bytom: Povstania českého ľudu
0739/9, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 35422769, s pozastavenou činnosťou, v oddlžení konkurzom
vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 32OdK /311/2021, v zmysle ust. § 167 v, 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, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 v, ods. 1, ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K011911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korpašová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kamianke 251/9, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/370/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/370/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Matúš Čepček, správca S1701 so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
dlžníka Korpašová Ľubica nar. 29.10.1985 bytom Pri Kamianke 251/9, 076 14 Lastovce týmto oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K011912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Železničnej Stanici 1186 / 3, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/39/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca majetku dlžníka Daniel Rác, narodený: 13.01.1966, bytom: Pri železničnej stanici
1186/3, 040 17 Košice - Barca, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
9OdK/39/2021, týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz končí.

K011913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 30/11, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2022
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
Peter Zacher, nar. 15.05.1965, trvale bytom Nová 30/11, 053 15 Hrabušice, Slovenská republika oznamujeme,
že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn. 30OdK/23/2022 zo dňa 09.02.2022,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 33/2022 zo dňa 17.02.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená naša spoločnosť. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 18.02.2022.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Peter Zacher, born 15.05.1965, res. Nová 30/11, 053 15 Hrabušice, Slovak
Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Košice I, No. 30OdK/23/2022 from
09.02.2022, promulgated in the Commercial Bulletin No. 33/2022 from 17.02.2022, the District Court proclaimed
bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy trustee of the debtor. The
bankruptcy od the debtor is deemed to be declarated from the date 18.02.2022.
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.
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 resolution is considered the day following the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application 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).
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)
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 (§ 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
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 (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in 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 (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Košiciach/In Košice, 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee
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K011914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koščík Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov ,, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/344/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/344/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Rastislav Koščík, nar. 27.01.1978, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Koščík, s miestom podnikania M.R. Štefánika 717/334, 075 01 Trebišov, IČO:
50 769 634, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K011915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 30/11, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Peter Zacher, nar. 15.05.1965, trvale bytom Nová 30/11, 053 15 Hrabušice,
vedeného pod spis. zn. 30OdK/23/2022, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárií správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Rázusova 1,
040 01 Košice, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Košiciach, dňa 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K011916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koščík Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov ,, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/344/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/344/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Rastislav Koščík, nar. 27.01.1978, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Koščík, s miestom podnikania M.R. Štefánika 717/334, 075 01 Trebišov, IČO:
50 769 634oznamuje, že:

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

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

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

K011917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 40, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/203/2021,S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/203/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zmysle ust. 167u ods. 1 zákona . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .ZKR.)
Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty dlžníka: Zoltán Farkas, nar. 09.02.1958, bytom Člnková 40, 040
01 Košice- Džungľa , ustanovený uznesením Okresného sudu Košice I sp. zn.: 30OdK/203/2021 zo dňa 23.
augusta 2021, po speňažení konkurznej podstaty a po zistení, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol by
rozvrh výťažku dotknutý, pripravil rozvrh výťažku.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 30OdK /203/2021 zo dňa 23. Augusta 2021
vo veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Farkas, nar. 09.02.1958, bytom Člnková 40, 040 01 Košice- Džungľa ,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom Murgašová 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu podstaty
ustanovil Ing. Milana Polončáka, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu S1287.
Podľa ustanovenia § 23 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“) konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na
majetok úpadcu bol vyhlásený 28.08.2021 (uznesenie okresného súdu sp. zn. 30 OdK /203/2021 zo dňa 23.
augusta 2021 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2021 z 27.08.2021 (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd uznesením sp. zn. 30OdK /203/2021 zo 23.08.2021 uložil 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 skončenia konkurzného konania.
Okresný sud uznesením uložil správcovi povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
V intenciách uvedeného správca dňa 10.10.2021 doručil dlžníkovi osobne jeden rovnopis uznesenia s doložkou
právoplatnosti okresného sudu sp. zn.: 30OdK/203/2021 zo dňa 23. augusta 2021, ktorým okresný súd vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a zbavil ho všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojene iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojene v konkurze.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov správca bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu podstaty zverejnil v Obchodnom
vestníku č.171/202021 vydanom dňa 06.09.2021 pod č. K044892, oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť
do správcovského spisu.
Podľa ust. § 167j ods. 1 ZKR správca do 60 dni od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku konkurznej
podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom zo dňa 19.10.2021, ako aj zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. §166i ZKR, správca v zákonom stanovenej lehote vyhotovil
súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Súpisová zložka č. 1

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Právny dôvod: Súpisová 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

420

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

Suma: 2582,33 EUR

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažne prostriedky dlžníka z vyporiadaneho BSM titulom rozsudku Okresného súdu Košice- okolie sp. zn.
18C/503/2010 zo dňa 12.11.2019 v spojení z rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2Co/71/2020 zo
dňa 26.08.2021.
Súpis všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 241/2021 vydanom dňa 16.12.2021 pod
K068793.
V základnej prihlasovacej lehote do 45-dni od vyhlásenia konkurzu, t. j. v súlade s ust. § 203a ods. 2 ZKR do
11.09.2021 nebola správcovi podstaty na adresu jeho kancelárie doručená žiadna prihláška pohľadávky
konkurzného veriteľa. Z uvedeného dôvodu správca nemohol prihliadať na prihlášky pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 08.10.2021 bola správcovi podstaty na adresu jeho kancelárie
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
výška prihlásených nezabezpečených pohľadávok celkom 300,00 EUR.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 08.10.2021 bola správcovi podstaty na adresu jeho kancelárie
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
výška prihlásených nezabezpečených pohľadávok celkom 66,38 EUR.
Uvedené pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s ust.167l ods. 3 ZKR zapísanie týchto
pohľadávok zverejnil v Obchodnom vestníku č. 200/2021 vydanom dňa 18.10.2021 pod č. K054666.
Celkovo si veriteľ v predmetnom konkurznom konaní prihlásil 3 nezabezpečené pohľadávky v celkovej
výške 366,38 EUR.
Podľa ust. 167m ods. 3 ZKR správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebne. Správca zvolá
schôdzu veriteľov, ak o to požiada ktorýkoľvek prihlásený veriteľ, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze
veriteľov a uhradí paušálnu odmenu správcu za konanie schôdze veriteľov. Vzhľadom k tomu, že žiaden
prihlásený veriteľ neprejavil u správcu záujem stať sa zástupcom veriteľov v predmetnom konkurznom konaní,
správca v zmysle ust. 167m ods. 2 ZKR postupoval v konkurze bez zástupcu veriteľov a schôdzu
veriteľov nezvolal.

V Obchodnom vestníku č. 197/2021 vydanom dňa 13.10.2021 pod č. K053694 správca v zmysle ust. § 32ods. 7
v spojení s ust. §167l ods. 5 ZKR zverejnil číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia prihlásenej pohľadávky
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Vzhľadom k tomu, že v súpise majetku konkurznej podstaty boli zapísaná ako súpisová zložka majetku Iná
majetková hodnota dlžníka, správca v Obchodnom vestníku č.10/2022 vydanom dňa 17.01.2022 pod č.
K002956 v zmysle ust.167u ods. 1 ZKR oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasné
uviedol, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol by rozvrh výťažku dotknutý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 2582,33 EUR
Celková suma nákladov konkurzu : 572,48 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 366,38 EUR
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
·

Peňažné prostriedky z vyporiadaneho BSM v sume 2582,33 EUR

2. Špecifikácia nákladov konkurzu :
a. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
5 x 30, celkom 150,00 EUR
b. Odmena správcu z výťažku: spolu v sume 370,83 EUR
c. Súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vo výške 0,2% z výťažku v sume
51,65 EUR
Spolu: 572,48 EUR
Výpočet odmeny správcu z výťažku:
·
·
·

Podľa ust. § 20ods. 2Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie hnuteľnej veci a inej majetkovej
hodnoty patrí správcovi odmena z výťažku nad 30,00 EUR 16% t. j. 30 x 0,16 spolu 4,80 EUR
Podľa ust.§ 20 vyhlšky MS SR č.665/2005 Z. z. za speňaženie hnuteľnej a inej majetkovej hodnoty patrí
správcovi odmena z výťažku nad 30 Eur 15 % tj. 4,50 Eur
Podľa ust. § 20ods. 2Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie hnuteľnej veci a inej majetkovej
hodnoty v sume nad 330 do 2582,33 EUR čo činí 361,53 EUR patrí
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 2 nezabezpečení veriteľa, ktorí si svoje nezabezpečené
pohľadávky prihlásili v súlade so ZKR. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh
výťažku dotknutý.

V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 100 %

1.
2.

Názov veriteľa:

Zistená suma

Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Spolu:

66,38 €
300,00 €
366,38 €

% podiel na
celk. zist. Sume
100%
100%

Uspokojenie
Veriteľa
66,38€
300,00 €
366,38 €

Zostávajúca časť výťažku vo výške 1643,47 EUR sa prevedie po oznámení čísla účtu dlžníkovi.
Správca týmto súčasné vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm,
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomné na adresu sídla správcu: Vojenská 12, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom e-mailu:
milanpoloncak@zoznam.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

422

Obchodný vestník 38/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2022

Ing. Milan Polončák, PhD., spravca

K011918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 30/11, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Peter Zacher, nar. 15.05.1965, trvale bytom Nová
30/11, 053 15 Hrabušice, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Košiciach, dňa 21.02.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 343, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/239/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/239/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca majetku dlžníka Mária Demeterová, narodená: 15.06.1977, bytom: 076 84 Leles,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26OdK/239/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

K011920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovisko 61 / 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1976
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/344/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/344/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca Jaroslav Németh, nar. 08.06.1976, Trhovisko 61/18, 077 01 Kráľovský
Chlmec, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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p.č. Typ súpisovej Popis súpisovej zložky
zložky

1.

Nehnuteľnosť
Rodinný dom

2.

Nehnuteľnosť
pozemok
Nehnuteľnosť
pozemok

3.

4.

Nehnuteľnosť
pozemok

Deň vydania: 24.02.2022

Súpisová
hodnota
Eur

Nehnuteľnosť – dom, so súpisným číslom 2934, stojaci na parcele č.
1351; zapísaný na LV č.: 533, Okresného úradu Trebišov katastrálneho 1.450,00
odboru; okres: Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie:
Kráľovský Chlmec, veľkosti podielu 1/12.
Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1351, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 451 m2, ktorý je zapísaná na LV č. 533 pre okres: 111,60
Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský
Chlmec, veľkosti podielu 1/12.
Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1352/1, záhrada o
výmere 361 m2, ktorý je zapísaná na LV č. 533 pre okres: Trebišov 89,30
obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský Chlmec,
veľkosti podielu 1/12.
Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1352/3, záhrada o
výmere 100 m2, ktorý je zapísaná na LV č. 533 pre okres: Trebišov 24,70
obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský Chlmec,
veľkosti podielu 1/12.

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 21.02.2022
ZKR

§ 167h ods. 1 21.02.2022
ZKR

§ 167h ods. 1 21.02.2022
ZKR

§ 167h ods. 1 21.02.2022
ZKR

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

K011921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovisko 61 / 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1976
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/344/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/344/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jaroslav Németh, nar. 08.06.1976, Trhovisko 61/18, 077 01 Kráľovský
Chlmec, týmto oznamuje, že:

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

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

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistenaé nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Nehnuteľnosti sa
nachádzajúce na LV č. 2023, okres: Trebišov obec: KRÁĽOVSKÝ CHLMEC katastrálne územie: Kráľovský
Chlmec:

p.č. popis

1.

2.

Hodnota uvedená Mena
dlžníkom

Nehnuteľnosť – dom, so súpisným číslom 61, stojaci na parcele č. 1349; zapísaný na LV č.: 2023, Okresného
úradu Trebišov katastrálneho odboru; okres: Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský
Chlmec, veľkosti podielu 1/3.
10.000,00

Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1314, záhrada o výmere 154 m2, ktorý je zapísaná na LV č.
2023 pre okres: Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, veľkosti podielu 1/3.

Eur

Eur
108,83

3.

4.

Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1349, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 450 m2, ktorý je
zapísaná na LV č. 2023 pre okres: Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský Chlmec,
veľkosti podielu 1/3.
318,00

Nehnuteľnosť – pozemok na parc. registra „C“ č. 1352/2, záhrada o výmere 255 m2, ktorá je zapísaná na LV č.
2023 pre okres: Trebišov obec: Kráľovský Chlmec; katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, veľkosti podielu 1/3.

Eur

Eur
180,20

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na nehnuteľnosti nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
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."

K011922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčík Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ -, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/266/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/266/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca majetku dlžníka Adam Ševčík, narodený: 17.07.1992, bytom: Košice - Západ,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26OdK/266/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
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veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

K011923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Timko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2689/8, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/355/2021, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/355/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Prívesný vozík KOLAROV A SYN ;
EČ: TV- 9284G stav vozidla: nezistene;
Výrobne číslo: U5KV06010W1000719
Farba: hneda
Rok výroby: 2017
Súpisová hodnota majetku: 150,00 EUR.
Stav: Opotrebované
Dôvoď zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. §167j ods. 1 ZKR

K011924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištovčová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 3431/54, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1966
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/363/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/363/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Eva Krištovčová, nar.: 02.05.1966, bytom: Duklianska 3431/54, 052
01 Spišská Nová Ves oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
32OdK/363/2021, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár
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K011925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: De-Otto René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Branisková 1227 / 6, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/369/2021 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/369/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
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